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Öldürmek Çocuklarını 

• 
Maltepe Yangını 

isti yen 
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Üç Çocuğunu Denize Atan Bu 
Bedbaht Acaba Bir Deli Midir ? 
Enelkl sün bir içtimai facia, 

hepimizin tüylerini diken diken 
etmişti. Halicin tam orta yerinde 
tlç çocuğunu birden denize atan 
annenin maceraıım dnn bu ıll-
1~nlarda tafıilltile okumuıtunuz. 
Diz, bir anneyi ciğer parelerlnin 
canial yapmaya ıllrllkliyen aebe
bin bir aile geçimıizliği olduğunu 
teıbit etmiftik. Dun bu bedbaht 
•nnenln kocaıile ve gUnab11z 
)'aşlarında baılarına bUytlk bir 
fellket eaen zavalh yavrularla 
lconuıtuktan sonra, feliketi hazır· 
Lyan ıeçimıizliğin aebeplerini de 
Öf rendik. 

Bedbaht anne Lntfiyo hanımın 
lcocaıı F alk Bey iamlnde bir ma· 
iye memurudur, Akaaray Maliye 
ıubeıinde çalıımakta ve Defter
darda Siraze caddealnde 8 numa· 
rıla eYde oturmaktadır. Faik Bey, 
facaadan çok mlltuair oldutunu 
ı&yliyerek eliyor ki: 

" - L6tfiye hanımla bundan 
dokuz aene evvel Konyada evlen· 
dik. Bu•@a• kadu .. .-il ... 
hlbi olduk. 8eia ku8atLt11• pa-
rayı her zaman evime setirir, 
fayle bayi• seçlalr, giderdik. 
Ara 11ra da aramızda ufak tefek 
b,.galar olmaz değildL Fakat bu, 
laer evde olan ıeydir. 

Evvelki aabah kalkbk. Lfıtflye 
tlanım oldukça nqeli idi. Çocuk• 
lara onar kurut. bana da bir lira 
Verdi. Biraz ıonra vazihme git· 
Dlek için kalkbm. Bana: 

- Faik, dedi, ben zerzevat 
almak için ıokaja çıkacağım. 

Ben: 
- Şuradaki boıtana sf t. Ora• 

da zerzeyatJar tazedir. 
Diye çıkıp lflme sfttim. Fakat 

itime bqlayacatım 11rada bir 
Polia efendi s•lerek beni kara· 
kola çapdı. Sordumı 

- Ne Yar? 
Cevap Yerdlı 
- Mlltlıft bir faclal 
Polla efendi çok ıotukkanlı 

BiL L 
e 

AMBA --
Tam dört asır evvel Franıanıo 
kahraman kıralı ( Birinci Fran
ıuva), Almanya İmparatoru (Şarl
keo) e esir olmuştu. Türkler bu 
kıralı 11aretten kurtardılar. Tari
hin bu büyük hQdiseainde en 
bıühim rolü oynıyan nedir, bilir 
nıiıiniz 1.. Eıki bir earkı.. Ve, 
akla, hayale gelmiyıD bir Türk 
ıövalyeıi ..• .. 
~şk, heyecan ve ihtirae.. ısra
~n~z olumler... Milthiı kara ve 
enız harpleri... Bütün bunları, 
~le alışık olduğunuz ve, eeve 
~vı okudu~unus hlr kalemden 

1nleyecekainiı. 

·····-···············-···········-· .. ·· .. --......... .... 
Mektep Kitapları 
Satışında ihtikar 

····-····· 
Bir Kitapçı Maarif Ve

kiletine Baıvurdu 
Bir kitapçı, diln "Acelen tıaretlle 

Maarif V eklletine bir telınf ıan
dermlt Ye Ukmektep kltaplanaın f 
aatııında lhtlk&r yapıldıtıadaa ıt
k&yet etmlttfr. Bu kitapçı, mektep 
kitaplarının lbtlklrdan kurtanlmaaı 
lçla tek kitap uıullnla i1abetll bir 
ttdblr olacaj'lm ileri aGrmOt. mlaal 
olarak ıeçen aene Tarih Ye Yurt bll
iflal ldtaplaraaa tatbik edllea bu uıul 
ile bu kitaplardan tarihlerin 45 ku
ruıtaa oa bet kuruıa dlttııana 
kayt ye mektep ldtaplannın rOsde 
Gç ylzl niıbetlade pahah aabldıj'I 
lddla1ında bulunuyor. 

Bunun aetlce1i, yine telrraf ıa
hiblne ıöri aataıları dOıOrm•ldedir. 
Çünkl enılkl aene bllttln ıÖıt ye• 
.... (eeJ ......... Wl ...... 
'fS70) bla Hnp ID•lftlr· S. 1•t11ıtr 
den• ettdcç• .. lalf ı. deYam 
eyliyecektlr. 

······························································ 
konuıuyordu. Ben titremiye baı· 
ladım ye tekrar ıordum: 

- Ne var çabuk ı&yleyiniz 1 
Ve poliı efendi olup biteııl 

anlattıjı zaman çılgına dısndUm. 
Üç çocuğumun anneleri tarafından 
denize fırlatalmaıı beni Pflona 
çevirmiıti, s6rtlyoraunuz hili 
bitkinim. 

Fakat kafam bu iti bir tllrUl 
almıyor çllnkll anneleri çocukla· 
nna çaldıra11ya aeverdi. Hattı 
onlan bana bile emanet ~demezdi. 

Bu aırada F alk Beyın 6 ya· 
ıandaki en bUyllk oğlu Tayyar, 
ıöze karııta: . 

_ Baba, dedi, dlln akf8m bıı 
evde yokken nç yavru ölm&ı. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 
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Kız Kaçırma 
o, SfWW Bir Km 
EYinden Kaldırchlar 
Kızılcahamam, ı. Huıuat ) -

Kazamıza bağb Eterli Bqk&y' de 
bir kız kaçırılmqbr. HAdlae ıByle 
olmuıtur: Bu k&yde evyeJce mu• 
allimlik etmit olan Haydar efendi 
iıminde bir senç burada Bekir 
ilminde birinin 14 yaıındald kızı 
Satiaya göı koymuı, fakat seçen
lerde Ankarada bir vazife alıp 
gitmiıtir. Bu ıenç ıeçen 
sece tekrar buraya gelmlı, yanına 
iki ıilihlı arkadq alarak yaylaya 
gitmiılerdir. Üç kiti yaylada kızın 
anneaile birlikte oturduğu eve 
girmiıler ve kızı kaçırmıtlardır. 
Jandarma izleri Ozerlndedir. -* 
Siyasi Münasebet 
Bulgariıtan Ve Sovyet 

Ruıya Biribirle_rinl 
Tanıdılar 

Sofya, 5 (A.A.)- Bulgaılıtan 
ile Sovyet Ruıya arasında, ıiyall 
münasebetlerin yeniden baılama• 
ıma ait olup 23 Tem muzda l.tan
bulda iki taraf milme11lllerl ara• 
ıında imzalanmıt olan protokol 
neşredilmiıtir. Protokolda iki ta· 

f ıiyaıi mOnaıebetlerl yeniden 
rta '. e biriblrlerinin iıtfklillerlnl 
eııı , . 

tanımayı ye iki taraftan bırl aley-
hine tecavOzklr teıekkUllerin ke~dl 
memleketlerinde vllcude ıelmeıı· 
ne mOaaade etmemeyi taabhllt 

etmektedir. --

[ Y azııı 11 inoi •Jfamııdadır J 

Suryede Şiddetli Kurak
lık Ve Kıtlık Var 

Havran Köylüleri, 
Filistine Hicret 

Akın Akın 
Ediyor 

~~~~-----~~--
Beyrut (Humıl) - Bu ıeae Sur,enln birçok yerlerinde mlthlt bir 

kuraklak hllkllm ıllrmektecllr. Bu meyanda Havran maatakuaact. 
kuraklık ytlıllnden açlık bqlamafbr. Yiyeceluls kalan Haft&D balla, 
kafile kafile Flliıtlne hicret etmektedir. Kurakhktan btul.,.. 
yek(inu, IOn lJd ay içinde (30) bin klfiyl buJmqtur. ffaft'all 0~ 
FHiatln aratmclald yollarda a~ktan Ye ıuauzlalrtan aıen lnıanlat 

( Denma 9 uncu •iarfada ) 
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- Ne zamanlar boka yapanams? 
- Aq .. lltlerl • .,_., tramnya, tllıala Wwk-.. 



Gürültü 
Meselesi 
Ve Halk 

Giirültl kalktı, kalkıyor pyia• 
lan bqwmda ipe Mim 
Bltilulam 

.,_,-ıo H. (Beykoz Ya1ıka1) -
AYrUpa ıarenlerden dinledim 1 Nl
fulan bll'er, IJdter mll1on olaa bl
,Ok tehirlerde kat'iyen gtlrtıltl ol
mazmıı. Bizim bGytık ıehJrlerin sflrGI· 
tGaG Adeti aY)'Uka çıkı1orda. Sataa
lann ııtma 1arml1en Malen Hbelt
leyfn horozlarla baılar, pce yanaına 
kadar dnam eder. Tramva1larda 
Yatmaalar çanlarla tempo tutarlar, 
tof&ier korneJerle fi1aka J•parlar. 
Hele Mahmutpaıa ve çarı• esnafının 
ç.mtsrtkanlan ioHna yolunu ıeıırtırlar. 
Pazar 1erlerialn utultuıu lnaallin 
baıını düodllrGr. Bu rlrlllUi içinde 
f.tanbulda J•faJlp ta ainir buhranına 
hltulmamak mlmktln detlldir. Ba
tbdea itibaren .Srllltil 1aaak edll
mft. Fakat ifte ıa ıokata kulak ve
rlab yine batırtaJar, hem de Jlbek 
peNedea de•am ediyor. 

* Rıdnn Bey ( Edimekapı Sultan-
hamamı 32 ) - l.tanbal .. hrl medeni 
Wr imtihan daha seçlrl1or. Medeni 
f8hll'lerde hiç ptllttl olmaL Bizim 
beledi1emlz de burtadea itibaren 
flrlltlyl yuak ediyor. Sinirleri JIP
ntan, hutalan uyutmıyaa, halka rahat 
nnafyen rlrllttllerl bırakarak ıehre 
medeal bir çelare Yermemiz lbımdu. 
G&all iaterdl kl bis lna iti beledi,. 
1a..ıdarlle detU kendi kendimin 
yapmalı lelik. Ba yuata ntmen 
...... 19paalar olana medenlyet6 ve 
dk6te U7akabalaldanm sa.termit 
uydarak ılddetJe tecziye edJlmelidir. 

* Neodıt Bey (Beyazıt Koaka tnm-
ny cacldeei 71 ) - Dlldclalana ma
ayyea samanda kapanıp açalmaaı, rl
rtlltl, pabrtuun mea'I l.tanb.ıa 1..ı 
bir ~zen dalla veriyor. Ne leh 
o pazarlardaki bötürtller. Herkea 
ratıı relcUımıaı tartJaklanada tecrlbe 
ederlerdL Puarlarda rekllmın manan 
aqama kadar durmadan •tırmak 
•e avtJalc yırtmakta. Hele Çarp .. o .. 
fanın lmuıa anGae yol lcellcl .. bi 
çıkma1ı en geniı adamlan bile ıdair
lendiriyordu. Medeni laıanlar alacak
ları ıeyl ve onun yerini kendileri 
blUrl•. Çatırtkane, rehbere lbtiyaçlan 
yoktar. Ben çatırtkaalara lotaıtarik 
deıdl& a.... o belllartlan lcartul
duk. Çoluk çocuk prplarclaa .... 
buçe pçeblleceld•. 8a ta•fmlDd• 
dola,. DahW1e v •kAletial tebrik 
ederim. 

M. Jorj Bonne 
Bir F ran11z Nazın 

Şehrimizde 
Franuda Staviıki rezaleti Uze

rlne iıtifa eden Şotan kabinesinde 
maliye nU1n bulunan ve bu ma• 
kamı daha evvel de birkaç 
defa itpl etmit )>ulunan M. Jorj 
Bonne tehrimize ıelmittir. Franıa 
Radikal So17aliat fırkaaı erkAmn
dan olan M. Jorj Bonne ıehrimiz· 
de birkç ı&n kalacaktır. 

Şüpheli Bir Ölüm 
35 Yaşında 
Yer Yemez 

Bir Adam, Yemek 
Morardı Ve Öldü 

latan bal polisi ttlpheU bir alim hldlaul teabit 
etmiıtir. Y apbğıml% tahkikat neticesinde hAdise 
hakkında ıu tafıilab elde ettik: 

yanındaki tenekeaine yemek toplamıt ve alqam 
Ozeri HOrriyettepesindeki Y organcıbahçeıine gitmit· 
tir. Saim burada bir kenara çekilip topladaiı ye-

Topanede Boğazkuen cadde1inde Uyanbaba 
tekkesinde 35 yaılannda Saim isminde bir adam 

mekleri yemif, fakat biraz ıonra bap dönDp gözleri 
kararmq ve yarım saat kadar bu vaziyette kıvran-

oturmaktadır. Saim pek bitik bir vaziyettedir. Ek
aert zamanlar senerllik yapmaktadır. ÇünkO it gtiç 
ıablbi değildir. Saim enelki gtln öteden beriden 

dıktan aonra öltıp gitmiıtir. Hldiıe derhal pofüıe 
haber verilmiı, fakat yapılan tahkikat ve muayene 
neticesinde bu 6llim ıtıpheli prtlldljl için ceaet 
Morga kaldırılmışhr. 

Esnaf Bankası 60 Milgon ı 
Müddeiumumilik Raporları Pul Basıldı 

Tetkik Ediyor G- . K 

Fransa Yolcuları 
400 Lira Para Yabrmıya 

Mecbur Tutuldular 
ünaf Bankuı tahkikatlle unde 500 Kılo Da urıun 

m91pl olan Mtıddeiumuml mua- Mühür Yapılıyor 
vinlerfnden Muhlis Bey bir aylık Yeni Yergi kanunlarının tatbi-
memniyetinl bitirerek vazifeaine kına bqlanahdanberi Darphane 
d6nmOı ve pel'fenbe gtlnOnden v~ Dam~a Ma~baaaı bil.tün. ma· 
itibaren ifine baılamlfbr. Mtlddei- lrinel~ faaliyete geçır!°lf ve 

·lik b b k h kkı d fimdıye kadar damga, iatihlik, 
umu~ u an a a 8 a buğdayı koruma Ye diğer vergi· 
tahkikat ~apan muhtelit ~~yetten lere ait tamam (60) milyon pul 
fezlekelerm birer ıuretim bte- baalDlfbr. Pullar bir taraftan ia-
mifll. Tahkik heyetinden lktıut . tihllk edildiği için bumıya da 
Veklletl kredi itleri m&dnrl deYam edilmektedir. Darphane 
Cemal Ziya Beyin raporu Mtıddei- aynı zamanda gllnde (500) kilo 
amumiliğe ginderilmiftir. Rapor kadar kortun mllbr de d6kmek· 
( 90 ) sayfadır ve yalnız Cemal tedlr. Bu mlihDrler Buğdayı Ko-
Ziya Beyin imzaıını tapmakta ruma Kanunu mucibince un çu--
olduğuna göre de heyet uasının vallanna konmaktadır. Darphane 
tahkikat neticelerini ayrı ayn ve ilk glnlerde latanbuldan ve Ana· 
k udi k ti · .. doludan birçok talepler kartııın-

e anaa erıoe gvre YUllllf ela kaldtia . • la "81 p1 
oldald.n anJatıi...Jctadll'. Tah- ıında kurşu~~ula~-:mıf ve

1Av. 
kik ~eyetinden mUlkiy~ baş~~- rupadan kilosu (21,5) kuruşa (60) 
fettiıı Oaman T alit Beyın Dabılı- ton kul'fUD almıya mecbur olmuı· 
ye Veklletine verdiği raporun tur. Darphane ıimdiye kadar (15) 
ıareti benllz Mnddeiumumiliğe tonluk kurıun iflemiıtir. Anupa• 
g6nderilmemiıtlr. Muhlla Bey dan ahnan k1111unlar geldiii için 
dinden itibaren rapor l\zerinde makineler serbest çalıımıya v~ 
tetkikat yapmıya bqlamııtır. pul mObOr yetiıtirmiye batla· 
Diier rapor da ahndıktan aonra mııhr. 
banka baklanda bir muamele 
yapılıp yapalamıyacaj'ı anlqala
caktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Oıktıdarda Sabri lamindebirlal 
Kadri! İlminde bir hamalı ağır 
mrette yaralamııhr. 

1'- Sirkecide 76 numaralı 
tramvay, Bahri isminde bir ha· 
mala çarparak dütllrmtıı ve Bab4 

rinin koltuğundaki cam ıol ~lini 
keımiştir. 

lf. Çemberlitaşta oturan sabıkalı 
Muzaffer De arkadaşı Mustafa, Cer
rahpqacla Nuri isminde birini dö
Yerek paruını almıılar, fakat ya· 
kalaamıflardır. 

lf. Y ankeaici Mehmet Samat• 

Yoz Varmamif I 
Beyoğ'lunda oturan Dimltrl 

iaınindebiri keadiaine ylz ver•e
yen Aıpaıya iaminde bir kadım 
aokak orta11nda fena halde d6Y• 
mllıtUr. 

Bir Afyon Kitabı 
Uyufturucu maddeler lnhüan 

idareli,· afyoalanmınn yetif tirilme 
tarzını, cim •e nevilerini g&lter
mek llzere bir propaianda kitabı 
hazırlamaya batlamıftır. ..................... --·-·--·--···········-···-
yada Muzaffer efendi iaminde 
birinin paraunı çalarken tutul· 
muıtur. 

1'- Beyoğlunda Mari iıminde 
bir bdm kolDfUIU Elenlnln bir 
çift kllpelİni çalmak auçile yaka· 
lanmıftır. 

F ranıa htlk6metinin ıon bir 
kararma g&re, Tlrkiyedea Fraa
ıaya gidecek yolculardan bura• 

1 
da ki F rami% aefarethanesi 400 

r lira alacaktır. Bu d6rt yOz lirayı 
1 vermlyenlerin paaaportu Franıız 
konaoloaluğu tarafından Tize edll
mlyecekllr. Fransız hlk6metinin 
b&yle bir karar vermealne aebfp 
Fransaya gittikten aonra parua 
biten Ye Türkiyeye d6neadyea 
kimaelerl memleketiae glndermek 
için yol param •ermektir. 
Htıkimetimidn teıebbOıl üzerine 
Franıaya gidecek talebe bu ka· 
yıttan istisna edilmİftir. 

Bir Olum iddiası 
Fatihte oturan A,.. laan11•le 

kızı Mesude hamm ve nitanhıı 
Ahmet efendi, beş yqıoda bir 
çocuğun tızerine mcak m dökerek 
ölllmline sebep olduklan iddiaaile 
mevcuden milddeiamumlliğe veril
miılerdir. Mtıddeiumumtlik hldl
aeyi tetkik etmlı Ye 611 çocuğun 
Ayıe hanımın kın oldutunu ve 
ıuyun kuaen herine d&knldn
ğln6 teabit ettiif için kendileri· 
nin teYkiflerine ilzam g6rmemiftir. 

Türk - Yunan 
Ticaret Ofisi 

Aldıjımız malimata 
uzun zaandanberl 
zırlaD&D TOrk-Yunu Ticaret 
Ofiai buglnden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Ofiaiıı reialijiae Nemli Zade 
Mitat, Ticaret Oda11 murahbua 
olarak ta Kara Mwıbfa Zade Ah· 
met Beyler ıeçilmiılerdir. Ofilln 

mesailÜıe iftirak ec:lecek olu 
Yunan muralabealan dla teill'l
mize gelmiflerdir. 

1 Gapa Tarilıi 
lstanbulda ihtikar 
Namevcutmuş ! 
lııtiklr hakkında tetkikat yap

makta olan komiıyon muaiıinl bltir
•iftir. Ko•layonan IMwrladatı rapor 
.-, haftaya kadar MAt ve Dalal-
0,.. VelcAletlerlae sladerllecelctlr • 

Komlıyon l.tanbuldaki toptan •• 
perakende fiatlan tetkik etmif, ftat• 
larda gayritabii bir vaziyet olmadı .. 
neticeaiae Yarmııtu. Bu netJceye 
s8re ve komlqoa- aoktainuarına 
bakarak lataobulda ibtlkir yoktur, 
demek Uzımdır. 

Tallm Ve Terbiye Reisi 
Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye 

dairul reiıi ihean Bey Ankandaa 
ıehimize .. lmiftir. hun Bey bir ay 
kadar latanbalda kalarak mezuniyetini 
aeçlrecektlr. 

Kadın Blrllllnde 
Dna Kadınlar Birlitinln 1enelik 

lcoafl"ell toplanacakb. Ekeeriyet ol• 
•aclıta içi• lconsre hl•lzdeld pa• 
ura lcalmıtbr. 

Sergi Ka.-ndı 
Alhncı yerli mallar eerıial, din 

akıam kapanmııtar. Bildlrildltlne 
,&e, açık balundutu mGddet içeri· 
.ı.cle •rsiJI 500 bin lclfi reımiftlr. 

iki Şirket Ve Beledlye 
Belediye, Dolmabahçe ve K•dıldlt 

Havagazl Şirketlerini satın almak 
lpn te .. bbl1ata rlrltmiye karar ver
mlıttr. 

Buzhaneler Meaeleal 
Epoy zamandanberl bir komla7on 

tarafından tetkik ediba•kte olan bu· 
haneler ..... ıemin alhayet netle._ 
1ea .. 1c lnn oldufa haber qrft • 
.. ktedv. 

KomlaJOlle ........ ubiplerlaln 
D,aa edv vuiJetta oltluldanlaı ve 
flatlana Jlbeltil...mcle pJritabllllk 
bulunmadıtını tublt et.lftlr. 

A•• Tetkikat 
VaH " Beledi,. Reı.ı MalııWtlbl 

Bey, fen itini mldlrtl Z:ya Bey ft 
daimi encilmea azaları dia Bilylk• 
adaya aiduek YörlkaU plijuıın lıtl .. 
Wd halckanda tetkikat ppmıılardu. 

Bir D•r•k lclc11 ... 
Mıteahlütlerclen Necip S., 

i11ninde bir zat din llllcldeiuma., 
milije milracaat ederek poliı ta• 
rafından dağtllcl8ğöal iddia etmif 
ve maaymaini iatemiftir. Necip 
Bey Adliye doktoruna gönd .. 
rilmiftir. 

Dil işleri 
Çalışmaları 

ikinci Tlrk dili kualtaya bazırbll
lan merkez blrOMa din umumi 
lcatlp lbrahtm Necmi .. JI• reiıllfl 
altnada Çanak.W. melnan Ahm .. 
C."-t, Onlu......._ AH Canip v1 
doktlr aalm Ali ..,._.. m'1rekbp 
olarak toplanmıı, 81letlea evvel we 
80nra kurultay İÇİO selen tezleri• 
tetkiki ile mqpl olaUfbv. Ôtlede11 
ıonra toplanbya R1U7adın l'•lea 
Pr. SamoUcmç ye Pr. Mesatnof ittlrak 
ttmiflerdtr. M. Samol1cmçtn Alttnorda 
adlı liHoiyat tetkikleri hakkındaki 
tezi de okuamuıtur. 

Merkez blroıu, yann tein-ar Ruı 
....f .. örleria buaar~U• toplanacaktır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

\ \ \ I !; 
/ 

Bir S...._ IÜİDİ - 8b de her-1 ... Adaları Gizelleıtlrme C.mi7e-
•eatea apta kal~amıJ• karu Yerclllc U.... ......_ 
fı.... Be7c1tfm ı.; 

1 

- Bopaiçiai H dalaa ~k ,.,... l -BU tle s.a.1m•-w ~ l Ha1aa B. - Ne o? Siz tle mı ... 
leri ,.OıellettlnM euüJetlul kura- rip lmu etml7e karu nrdlk... b ..... veelnli llvlaalu uap merkef_ 
.. ,....... ., •• ,.., tlttla ,w 

......... 1 



•• erg un 

Miindericatzmızın çoklu
.tundan dercedilememiı·· 
tir. 

~ w - ---· 
-~........._ _____ ,. ______ _ 

Moskova Müsaba
kalarının Neticesi 

Evvelki glin Moskovada Türk 

Resimli Makale il Geçen Günler a 
Yüzü Kapalı 

Gezen Kadın ..• 
•--------- A. E. 

Kapalıçarşıdan geçenler mu· 
hakkak görmüşlerdir: Bir kadın 
elinde iki tane sigara iskemle1i' 
gelip geçene sağlam yapılmış' 
hakikaten de ucuz mal arzeder: 

Ve Sovyet sporcuları arasında 
Ytlzme ve gllreş kartılaşmaları 
Yapıldı, bunların umumi neticesini 
dün yazdık, bugün de tafıilit ~I 
•eriyoruz. 

Her geçen gün, hayat tarihimizin 
bir Hfhasını kapar. Günler, aylar, yıl
lar biribirinl kovaladıkça biz, tarihi· 
mizin büsbütün kapanacatı dakikaya 
biraz daha yakla9mıt oluruz. Meharet 
odur ki her gilollmüzO gerek kendi· 
miz ve gerek cemJyet beaabana gam• 
ıız, kederaiı ve çok faydah geçir• 
meliyiz. Bu mehareti göıteremhıek 
arkamızda kalan yılların hanetinf 
çekmiye ba9lar, bomboş geçirdiğlmlz 
ıünler için acı ve buarao duyarız. 

Bu kadının ~rkasında çarıaf, 
yüzünde çenesıne kadar inmit 
peçe vardır. 

Bet on adım ötede bir diğe
rine rast gelirsiniz, iıleme örtll 
mendil veya kravat ıatar, o d~ 
çarıaflı ve peçelldir. 

Köprüden Bojaziçl vapurla• 
rına binerken kulağiıııia bir kadın 
seai çarpar: 

Yüzmeler ı6yle olmuştur: 
100 metrede birinci ve ikJocl 

Sovyetler, UçUncll Orhan, 100 
llıetre kurbağalamada birine\ ' 
Sovyetler, ikinci LeylA Hanım, 
200 metre kurbağalamada birinci 
Sovyetler, ikinci Adnan, 200 
llletre serbeıt yüzmede birinci 
\'e ikinci Sovyetler, 3 tlncü ve 
4 Uncil Halil ve Saffan. Bayrak 
Yarışanda Sovyet takımı birinci, 
bizim takım ikinci gelmiştir. 

2000 metre kadınlar yarışında 
Cavidan ikinci olmuı, atlamada da 
Suat kazanmıttır. 

Gtireıler: 
56kiloda Hüseyin sayı ile Ke· 

tıan Tuı ile, 61 kiloda Abbas 
•a Y• ile, 66 kiloda Saim Tuş ile 
ialip gelmitlerdir. 72 ve 79 kilo· 
da. Mehmet ile Adnan yenilmit· 
lerdir. 

87 kiloda Mustafa hasmının 
8lttını büyük bir meharatle yere 
Ketirmiıtir. Bundan sonra da 
Çoban Mehmet 3 dakika içinde 
haammı tuı ile yenmiıtir. 
Nazım Hikmet Bey 

Tahliye Edildi 
Bursa 6 ( Hususi ) - Bursa 

Ağır Ceza Mahkemesinin komU· 
nietlik tahrikahndan maznun 
Nazım Hikmet Beyle arkadaşları 
hakkında verdiği mahkumiyet 
karan Temyizce nakzedilmiştir. 

Muhakeme 11 Ağustosta yeni· 
~en başhyacaktır. Maznunlar tah· 
~ıye talebinde bulunmuşlardır. 
kiai müstesna olmak llzere bu 

talep kabul edilmiştir. Tahliye 
edilenler meyanında Nazım Hik· 
;;!t Bey de vardır. 

~\.ırkağaç Kavun-
ları Geliyor 

. . 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Devlet Demiryollarında T enzilit 

Yirmi Ağustostan ltibare; Gayet Ucuz Halk Ticaret 
Biletleri Usulü ihdas Ediliyor 

- Son Posta, yazıyor •• hava• 
dis ... 

Bakarsınız o da peçeli v& 
çarşaflıdır • 

- Niçin? 
Yaklaşarak sordum, titrek ve 

ağlıyan bir ses cevap verdi: 
- Dün müreffeh bir ailenin 

kadını f dlm. Bugün çocuklarımı 
beslemek için çalışmak mecburi· 
yetindeyim, eski tanıdıklarımla 
bu vaziyette karşllaşmak istemem. 

lf-
Çalışan kadın, çocuğunu bes· 

lemek için didinen kadm, 
Y enipostahane binasmın arka 
sokağında el açan kadın değildir. 
YUzUnil kapamayı ona bırak- ; 
mala dır. 

Fakat dikkat ediniz, bu Uç 
nümunenin Uçii de ihtiyardır. 

Hare sonu, kadını evinden çıkar· 
dı. Olen erkeğinin yerine kaim 
olmak mecburiyetinde bıraktı. 

Fakat zihniyetini değiştirmedi. 

Bu, bir yeni ve eski nesil mesc· 
lesidir. Ankara, 6 ( Hususi) - Tren l nı vermek için tedbirler aldık.Bil· ı mUsaadesine iliveten ayrıca elli 

tarifelerinde yapılan tenzilAt mil· tlln Devlet demiryolları üzerinde kiloya kadar nilmune eşyasım 
oasebetile Nafıa Vekili Ali Bey tenzilit nisbetl yüzde elliye yakla• meccanen naklettireceklerdir. Bu TaşkÖprÜde . 
gazetecilere vukubulan beyana· şan gidit ve dönUş biletleri temin tarifenin tatbikine 20 ağuıtosta Bir Damat Kayınpederini 
tmda ezcümle demittir ki: edildi. MiUi iıtihsalin, milli tica· başlanecakhr. 

- Mıntaka mıntaka yapbğı· retin, milli sanayiin münasebet- Milli mahsulitımızm dahili ve Yaraladı 
h ti d Ö 

dü y U •• lerine ait yolculuklar için ayrıca harici sUrllmilnli arttıracak bazı Tatköprü (Hususi) - Kasa-mız seya a er e g r g muz bamızın muteber tüccarlarından 
ihtiyaçlar ve aldığımız intıbalarla kolaylıklar düşünüldü. Halk ti· tarife kolaylıklarını ehemmiyetle Başağa zade Ali Efendi Halim 
şebekenin muhtelif kısımlarında caret biletleri ihdas edildi. Halk tetkik ve aldığımız neticeleri Efendinin kahvesinde arkadaşla· 
gc.vet mutedil Ucretlerle katarlar, t icaret biletlerinin hamilleri UçUn· derhal tatbik eyledik. rile kağıt oynarken birdenbire 
bilhassa tenezzüh trenleri tahrik cü mavkide 15 gün için 17,5 Bu sahadaki tenzilatla vasati içeri giren damadı Ziya Efendi 
ettik. Bu trenler halkın pek fazla lira, bir ay için 30 lira, iki ay yüzde altmışı bulmaktadır. Gerek tarafından cenbiye ile başındnn 

5 J
• k ·ı l yaralanmışlar. 

w b t' h old için 3 ıra verme suretı e yo cu ve gerekse emtia naktı·ya· rag e me maz ar u. Hadiseye aile arasında bir 

B h ti d 1 ı r her bütün devlet demiryolları iizerinde tında iş hacmini btiylltmek ve azı eı ar a yo cu a ı para meselesinin sebep olduğu 
türlü istirahat sebeplerin .:len mah· fasılasız seyahat etmek ve dile· bunların münasebetlerinde aza• söylenmektedir. Zabıta tahkikata 
rro bırakan ve hayatlarını tehli· dikleri istasyonlarda inmek, bin· mi slir'at, emniyet ve suhulet vaz'ıyet etmiştir. 
keye koyan muzır kamyon reka· mek ve durmak hakkını haiz unsurlarını tesis etmek için icap Ha fi k 'te 
betinin önüne geçmek, halka şi· olacaklardır. eden ikhsadi tetkikata ehemmi· İ 
mendiferle rahat seyahat lmkônı· Bundan başka mutat bagaj yelle devam edilmektedir. htiyar Bir Baba Oğlunun _ _ • Bıçağı Alt.oda Can Verdi 

. Kırkağaç, ( Hususi ) - ilk 
lizUm ve ilk karpuz mahsulü piya· 
saya gelmiı, kavunuı .. tanesi, ilzii· 
tnün kilosu beıer kuruştan satıl· 
tnıştar. Bu sene kavun ve karpuz 
çok boldur. Üzüm mahsuJU az 
olduğu için iyi fiatla satılacağı 
Umulmaktadır. 

Bir Teklif ita/ya Jknavutlu- iki Tevkif Hafik, (Hwmst) - Göydün 

Ed ı köyünde bir cinayet olmuı İb· 

ltalya-Fransa f!tifak_ 1 Lazım g"' u Tehdit igor Avusturya syanının Aııl rahim isminde bir adam 7S ya· 

Z 
~ f ı Elebaııları Yakalandı tındaki babasını öldilrmüştlir. 

ve arurı mış. Atina, 5 (Hususi) - Y anya· V Ôld 
1 

lyana, 5 (A.A) - Son isyan UrUlen ihtiyar babanın 

Bu sene şimendifer ücretlerin• 
de tenzilA.t•yapılacağı için lstanbul 
plyasasma kavun ve karpuz erken 
ıevkedllecektir S k' t 5'\0 · ev ıya m u 

Paris, 5 ( A. A. ) - Alman· dan bildirlldiğiPe naza~an talya· hadisesinin mütevvik ve amili ismi İbrahimdir. Öldiiren hain 
yada M. Hitlerin Cümhur Reisli· nın borçlarını ödeme için Ar· oldukları anlaşılan bir avukat ile oğlunun adı da yine lbrahimdir. 
ğine geçmesi · hidiıesinin büyUk navutluğa verdi~i mühlet 2 federal idare memurlarından biriıi Katil lbrahim annesile geçine· 
ehemmiyetinden bahseden gaze· eyliilde bltmektedır. tevkif edilmiılerdir. miyor, kadıncağızı daima tahkir 

k A t 1 si d"v. k [ Diğer tafsilat S inci sayfamızda ] ediyormuf, birgün yine anneıini 
teler, gere vus ~ry~ mese e ' ltalya borcunu verme ıgı ~~ • Asılsız Bir Haber tahkir etmit ve üstelik dövmiye 
gerek Almanya vazıyetı karşısında dirde Arnavutluğu bazı arazısınl bacılamı411tır. 

ı b' it ı d . Ankara 5 (A.A.) - Halepte ... ... 
sulh ve ıe imet namına ır av ya· İfgal etmekle teh it etmekte ve mtlşar etmekte olan .. El Ahali ihtiyar lbrahim Ağa karısının 
Fransa ittifakının zaruri oldugunu • eğer 10 bin Italyanın Arnavut· gazetesinin 22temmuz 1934 tarihİi dövüldüğünü görünce oğluna: 
yazıyorlar. lukta iskanına razı olunursa işgal sayısında, yüzbaşı Sadettin Bey - Ne yapıyorsun lbrahim ana 

Bir Karşılaıma Ankarada Bir Cinayet fikri tatbik edilmeyeceği bildiri!· kumandasındaki harp tayyaresi- dövülür mU? diye bağırınıı lbrahim nin bir kafileyi takip ederken babasının bu müdahalesine de kız· 

M Ankara, 5 - Samanpazarında mektedir. T k S b v k b b uğlalı Gençler Bodru-- ür !yenin urye hududu üzerine mış ve ıçagını apbğı gi i I• 

t
vads:onu geçeceği tahmin edilmek
e ır. 

... Yenice mahalleıinde Yeşilsokakta Bir Tren Kazası düştf.iğü ve kumandanile içinde- çare ihtiyarın karnına saplamıştır. 
luları Mağlup Ettiler bir cinayet olmuş, gazino garson· Makinist Mes'ut Ef. idareain· kilerin öldürüldüğü bildirilmek- ihtiyarı adam oğlunun bıçağı 
Milas, 5 (A.A.) - Dün ögyle- larından Mehmet Efendi, Rasim d d U tedir. Diye yazılmaktadır. altında can vermiş, Labasım öl· 

f 
deki tren Hay arpaşa a zunça• N 

den sonra Bodrumlularla Muğla ve Hacı isminde iki kişi tara ın~ k b e gazetenin yazdığı tarihte, düren lbrahim de yakalanmış 
ll•nçleri arasında bir voleybol dan bafı tekmelenmek suretile yırdan geçerken a zımal Oıman ne de bu larıhten evvelki zaman· Adliyeye teılim olunmuştur. - ,f. 

öldü ··ı .. M l 1 Efendiye çarpmış, ağır surette larda böyle bir hadise vuku Ç t T k• J• 
lnaçı yapılmıştır. Çok heyecanlı ru muştür. aznun ar ya rn· bulmamıştır. e e en 1 ı 
alan maçı Muğlalılar kazandı. lanmışlardır. yarahımıştır. Y d" K• • O Akşam Halkevi genç,eri tarafın· (------------------- e 

1 ışı aha Adliyeye ~an temsil verilmiştir. Evvela J J J S T E R j NA N M A f Verildi 

1 
~lkevi reisi tarafından Halkev· S T E R NA N . • Hafik, ( Hususi ) - Aydoğdu 

;rınin leşkiliit ve ülkllsü hakkın· köyünde ev basan, mal ve para 
:ka. konferans verilmiştir. Şiirler Yerli Mallar sergisinden gazetelere verilen .malii· tanbulun nüfuıu 800,000 bile değildir. Biz bu hesaba çalarak dağa çıkan yedi kişi 
v U mnta göre sergiyi Cuma günil ak9amına kAdar geıen• bakarak, ya beşikteki çocuklar hariç olmak üzere bil- kaymakam Celal, jandarma ku• 
llıu ~n!uş, zeybek O} unu oynanmış Ü kü tlln İstanbulun ıergiyi gördüğüne, yahut ta verilen rakam- mandam Zeki ve Celatlı nahiyesi 

s ı kı he t ' t f d k ser lerin sayı ı 402,i>OO kişiyi geçmiştir. Halbuki, 
5 

• • "~ · ı . ye ı ara ın 811 on lı daıbsir rınhşRlık ol' unAa inNanıyorAuz,,fakat ey kari ıen, müdürü Hasip Beylerin bizzat yan-tı rnışt" G l il K " li dar, Şile YO havaliıi de , d:.hil ol.ınak / üNzereA • r llıusu 1'·. ~n.ç er ·ı oy n. n
1
a· .. tıkları takip neticesinde yakalan-

Ve IVJ· '! pıyesını temsı etmıt er mışlar Adliyeye tslim edilmiıler-
'lk 1 ılas halkı tarafından şiddetle -----------------------------------------_) dir. - lf 

lŞ anmış ve takdir edilmişlerdir. L 



1 
Ziraat işleri 

r 
Megvalarımızın 
[r;/ahı 

Meyva piyasasında yerli mey· 
valaramazm hiç birinin hakiki is· 
mi ve nev'ine mahsus vasıflan 
malüm değildir. Meyva yetiştiren 
mıntakalar bile bakkile tesbit 
olunmamıştır. Bir mıntakanın her 
hangi bir meyvası diğer mmtaka· 
ya nakledilerek orada birkaç se
ne içinde yetiştirildikten ıonra 
ayni meyva nev'i yeni bir iaim 
ile piyasaya gönderilmektedir. 
lkısadi vaıiyete göre memleketi· 
mizde meyva ticareti, bilhassa 
ihracat için meyyacıhk yapmak 
bir taklm fenni şeraite bağlıdır. 
Bu şeraiti hazırlayabilmek için 
yerli meyvala rımızm evsafını bi
rer birer tetkik ve tesbit eyle· 
mek zarureti vardır. 

Bu işte evvela hükumetin yar· 
dımı şarttır. Devlet müesseseleri 
en kuvvetli vasıtalara malik ol
duğu için bu yolda yapılacak her 
iıte devletin yardımı ile meyva 
nevHerjni yerinde tetkik ederek 
hazırlığa başlamalıdır. Meyva ne· 
vilerl hakkında fenni malumata 
malik ziraatçilerden on beş kişi 
seçmeli ve bunlardan fiçer kişilik 
tetkik hey'eti muhtelif mmtaka
lara göndermelidir. Bu heyetler 
yaz ve son bahar meyvalarını 
muntazam bir tetkik proğramı 
altında birer birer görerek fennt 
ve ticari vasıflarını kayıt ve 
tesbit etmekle beraber h t=r bir 
nevinin ( mulajını) yani alçı veya 
mumdan, renkli olarak kalıplarını 
yapmalıdır. Yerli nevilerin bu 
heyetler turafmdan o evsafı 
teshit edilmekle beraber her 
meyva nev'inin ziraat saha-
sını da kaydetmelidir. Bu yolda 
aarfedilecek mesai tamam olduk
tan sonra memlekett~ bir [pomo
loji J yani meyvelerin evsaf ve 
ziraat şartlarım gösterecek i!me 
müstenit bir kongre toplamalıdır. 
Bu kongrenin vereceği karar üze
rine hangi nev'i ve cins meyva· 
lann ziraatının arttırılması, han
gisinin ziraatine nihayet verilmesi 
lizım geleceği anlaşılacak ve bu 
suretle ihracat ve dahilde sarfiyata 
elverişli olan nev'iJer tesbit edil
miş bulunacakbr. İstanbulun hu~ 
ıusJ ve müsait vaziyetini göz 
önüne alarak bu tetkik işinin bu 
ıeneden itibaren Büyilkdere mey
va enstitüsü tarafandan yapılma
ıını çok arzu ederiz. Ana dolunun 
muhtelif iklim ve topraklarına 
uygun ve mllkemmel vasıfları cami 
herhangi bir meyva Büyükdere 
fidanlığında ayni şeraiti bulamı
yacağmdan o vasıfları tamamen 
toplayamaz. 

Bu itibarladır ki her meyva 
nevini yerinde tetkik en feuni 
usul olarak kabul edilir. Büyük
dere müessesesinde yapılacak tec
rübeler ancak sekiz on sene sonra 
müspet neticelerini verebilecektir. 
Bu müessesede Avrupa nevilerile 
yerli nevilerin arasında yapılacak 
kaynaşhrma ve yerleştirme usul
lerini tatbik edebiliriz. Yeni bir 
nevi elde etmek için de tecrlibe
Jerini yapabiliriz. Fakat bütün 
meyvalarm tam vasıflarım burada 
teıbit etmek imkansızdır, çünkü 
toprak, iklim ve ıerait o evsafın 
birçok noktalarını değiştirmekte
dir. Her meyva nevi bulunduğu 
muhite gayri müsavi şeraiti havi 
bir muhitte de yetiştirilebllir, fakat 
evsafı aynı olamadığı gibi öm-
rü de, hastalığa tahammülü de o 
nisbette azalabilir. Bu ise mak
sada tamamen uygun düşmez. 
T etkiknt için Ziraat Vekaletinin 
de bü) ük hazırlıklar yapmasını 
e meyvacılıkla ist kbalini c"liilan· 
dıracak tedbirler almasın isteriz. 

L utfi AriJ ... ..... .... 
(*) Zlraııt huıuıundald mü~küllerinlzi 
111orun112:. Son Postanın (Ziraat mil· 

tehanısı a lze c evRp • erecelcHr. 

/ 

BE 

Bugünler Bursa Kaplıcaları 
nın En Kalabalık Mevsimidir 

Bursa ( Husu• görmek ve solu· 
si ) Banyo nuzdaki kameriye-
mevsimf olma.n nin altında ih-
hasebile bir ay• timal bal aynın 
danberi Bursaya mesut glinlerini 
seyahat akını geçiren bir İtal· 
başlamıştır. Bu yan çiftini, onun 
sene evvelki se• biraz daha 1geri-
nelere nazaran sinde uzun fesi, 
gelenler az oldu· ipek entarisile 
ğu söyleniyor ise elindeki tesbihi 
de yine otellerde asabiyetle ıalla· 
yer bulmak milm· yarak yanındaki 
kün olmuyor. arkadaşına hara· 
Banyoların bu· retli birşey anla· 
lunduğu Çekir· tan bir Mısırlıya 
genin Bursadan rast gelmek her 
her suretle ayrı Bar•ada kaplıcalar gola zaman mümkün· 
bir hususiyeti varwr. İnsan bu· ye gönül ferahlatıcıdır. Otellerin dür. Banyo ıuları hemen ekseri-
raya gelince daha otobüsten iner bir kısmı bir dereceye kadar yetle çelikli olmakla beraber bir 
inmez kendiainde bir bqkalık aristokrat bir kısmı da her sınıf kısım diğer em.lalumadeniye de 
hissediyor. Buna sebep ise bu· halkın yıkanabileceği yerlerdir. vardır. Bu hamamların civan 
radaki ıükfın, asudegi ve sulan· Ücretleri muhtelif olmakla haftanın muayyen günlerinde yerli 
mış sokakların temiz ve tenhaJı- beraber pek yüksek degildir. yabancı kalabalık bir halkın 
ğuıın gönüllerde uyandırdığı tesir Burada her smıf, her ırk ve mil· toplantı yeri olmaktadır ve bu 
olsa gerektir. Burada her ne letten insana rastgelmek kabildir. gilnlerde adeta bir seyrangih 

halini arzetmektedir. Birç<ık in-
taraf a bakıl1a sıhhat ve neşe Şık tuvaletli Fransız dilberinin sanlarıu hamamların etrafındaki 
k v Jd v - -ı- H ıuh kabkabalarınm geldigv i tarafa aynagı o u~ goru ur. a- yeşilliklere pek erkenden gelerek 
mamlarm isimleri de (Gönlüferah başımzı çevirerek bakınca biraz geç vakitlere kadar kaldıkları 
Servinaz, Hüsnügüzel) gibi zarif ötede ciddi tavırlı İngiliz mislerini görülmektedir. 

~~~~~~~~~~-----·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Alpo Nahiyesinde 
Yeni Müdür Birçok Ye

nililkler Y aph 

Alaplının 
Kuvvetli 

En 
Adamı 

Eskişehir ( Hususi ) - Alpo 
köy nahiyesi 
mü dür lü ğüno 
Nuri Bey is
minde çalışkan 
bir genç tayin 
edilmiştir, Nuri 
Bey ilk iş ola
rak bütün köy· 
lerin telefonla 
nahiyeye bağ• 
!anmasını te
min etmiş, bli-
tnn köy koru· Alpo nalılge mü 
cularına bir dürü Nrıri Beg 
örnek elbise giydirmiştir. Köyln
nün iılerile pek yakından alaka
dar olmaktadır, 

İnegölde 
Belediye Yuvalarında ~er
kedi len Leylek Yavrularını 

Mezbahada Besliyor 

lnegöl (Hususi) - Soo gün
lerde memleket halkını hayrette 
bırakan bir hidiıe olmuştur. 
Kasabada mevcut bUtUn leylekler 
anıızıo yuvalannı terketmişlerdir. 
Eskidenberi yavnılanna merbuti
yeti ile tanınan bu hayvanlann 
böyle ani olarak ortadan kaybol· 
malarmın sebebi bir türlü anlaşı· 
lamamıştır. Bazıları, son günlerde 
havaların fevkalade sıcak gitme .. 
sini, buna sebep olarak göster
mektedirler. Diğer bir kısım halk 
tarafmdan da bu hayvanların 
Bergama ovasındaki Leylek-Kar· 
t al muharebesine l~tirak etmek 
üzere Bergamaya gittikleri aöy• 
lenmektedir. 

Yuvalarında metruk kalan 
yavruların açlıktan ölmelerine 
meydan vermemek için, belediye 
tarafından toplattmlmış ve ka
ıa ba mezbahasında beslenmeye 
başlanmıılardır. 

Merzifon da 
Bir San'atkar Yerli Eneme 

Zonguldağın Alaplı nahiyesinin Makinesi Yaptı 
Çatak köyün· Merzifon, (Husuai) - Kaı:aba-
den Heybetli mız aan'atkAr· 
lsmail oğlu Ab- larından tüfek· 
dullah çok çi « Ali usta » 
güçlü kuvvetli uzun bir mesai 
bir adamdır. neticesinde çok 
Aptullah 1,91 mükemmel ve 
boyunda ve kullanışlı ene-
132 kilo ağır· me makineleri 
hğında, 57 ya· yapmıya başla· 
şında bir zat- mıştır.Bunlardan 
tir. vekilete gön· 

Aptullahm derilmiş ve ve- Ali mta 

11rbnda taşı· kaletçe de beğenilmif tir. ilk alpa• 
dığı yükü bir riıi Amaıya Baytar MUdiriyeti 
katır taşıya- vermit ve epeyce de almııtır. 
mamakta, bir Şimdiye kadar hariçten temin 
dağ keçisi o- . edilmekte olan bu alet bugün 
nun çalak ba- Hegbetll Aptu.llala arttk memlekette yapılmakta ve 
cakları önünden )(açamamaktadır. çok ta acuza mal edilmektedir. 

Aptullalı dağda kütükleri elleri Düzcede 
ile çıkarmalctadır, İki defa evle· 
nen bu adamın 12 çocuğu ol- Doktor Mithat Bey Şere-
muştur. Fakat bunlardan üçU fine Bir Ayrılık Ziyafeti 
ıağdır. Aptullahın hali hayatta Verildi 
12 torunu vardır. DUzce (Hususi) - Halkevl 

Giresunda temıll ve gUzel san'atlar ıubeleri 
tarafından genif bir proğramb 

Köylünün Y ardımile Ye- bir konser ve mllaamere veril-
niden Yatı Mektepleri . miştir. 

Bu müsamerede Zonguldak 
Yapılıyor ftrka idare heyeti reisliğine tayin 

Giresun 4 (A.A.) - VilAyeti· edilen doktor Mithat Beyde bu-
mizin Alacura kazasında bir Gö- lunmuştur. Mitbat Bey şerefine 
rele ve Tirebolu kazasında- yeni· fırka tarafından birde ziyafet ve-
den 350 şer yataklı iki köy yatı rilmiştir. Senelerce Bolu, DUzce 
mektebi inşa edilmektedir. Bu ve muhitinde fırka idare heyeti 
mektepler cumhuriyet bayramma reisliği yapmış, birçok faydalı iş· 
kadar ikmal edilecek ve tedrisata ler başarmış olan Mithat Beyin 
başlıyacakhr. Yavuzkemal nahi· muhitimizden ayrıhıı münasebe-
yesinin SüllU köyünde 100 yataklı tile yapılan veda merasimi çok 
diğer bir yah mektebinin yapıl- hazin olmuştur. 
masına başlanmak Uzeredir. Hal- EIQzizde Gençlerin Halka 
km yardımiyle yapılan bu binalar V d'"" MU 
köy mekt eplerinin en son planına er ıgı samere 
göre yapılmakta ve sıhhi şeraiti Elaziz, (Hususi) - ' Hariç vi· 
haiz bulunmcktadır. )Ayet liselerinde tahsilde bulu· 

Ma~rif idaresi vildyetin diğer nup ta tatil mllnasebetile Elazize 
mekteplerini de birer tedris mer· gelmiş olan 15 • 20 Elizizli genç 
kezine toplıyarak bütün köy mek- tarafından Elaziz halkına serbest 
teplerini yatıla mektep ıekline bir müsamere verilmiştir. Müsa-
zokmağı dllşUnmektedlr. merede istiklalle beraber iki 

T arilai Fıkra 

Soğuk 
Bir 
Taklit 

Fransızlann bilha&1a kadmlart 
( R ) harfini ( G ) ye benzer bir 
şekilde telAffuz ediyorlar ve 
mesela Merci kelimesini Megsi 
aamlacak bir tarzda ıöylllyorlar. G 
dilde ve bir kadm ağzında kulağa 
hoş geldiğine şüphe olmtyan bu 
ahengi, ötedenberi, bizde de 
taklide özenenler ve Megsi diy• 
teşekkürlerini bildirenler vardı. 
Son zamanlarda o mukallitlerin 
çoğaldığını ve bütün ( R ) leriıl 

( G ) ye çevrilmek istenildiğini 
görüyorum. O gibilere tarihten 
iki fıkra ithaf edeceğim : 

t 654 yılında Ebu Sait Efendi 
adlı bir Şeybislam vardı. ( R) yı. 
( G ) telaffuz ederdi. Tarih onun 
ağzından ıöyle bir cllmle kayde
derek eğleniyor: 

" Şimdi finefsilemig 
nice bozuk limug ve 
vağdığ. Mühgu şegifin 
bulunması münaıiptiğ l ,, 

taıgada 
ısbğap 

taşgad• 

İkinci Abdlilhamidin Şeyhis· 
lamlarından Uryani zade Esat 
Efendi de ( R ) yi ( G ) ıöylerdi. 
Onun dahi bir sözü - alay olsun 
diye - tarihe geçmiştir ki şudur : 

"Negede o gençlik zamanlağı. 
Pedegımle ağabalağa bineğdik, 

Çığpıcı çayığından ( gığ ) diye 
geçeğdik l ,, 

Fransız kadınlarına benzemek 
için böyle bir şive kullanmıya 
özenenler, tarihin ıu istihzalann'" 
dan olsun ibret alsalar da dillerini 
bozmasalar •. 

Türkçenin tadı kendi ıiveain• 

dedir, bu tadı boı yere bozma• 
yalım. - M. T --------
Kızılcahamam 
Mesireleri 
Kalabalıklaşıgor 

Kızılcahamam (Hususi)- Ha'" 
vaların son derece 11cak gitme
ılnden dolayı cuma günleri Atı" 
karadan vesair yerlerden beray• 
tenezzüh çirçok kamyon ve husu.S 
otomobillerle yüzlerce ailelet 
Kızılcahamama gelmekte, kUçülıı 
ye büyük isimleri verilen ıoğulc 
su meıirelerinde semaya doğrlJ 
yükselmiş cesim çam ağaçlannıo 
serin gölgelerinde gece yarılanns 
kadar net'e içinde vakit geçir
mektedirler. Evvelce mevcut 
çamlıklar arasındaki boşluk ve 
bazı Arızalar kısım kısım tesviye 
edilmiJ olmasından · saha bir kat 
daha açılmış ve gUzelleşmiş bu
lunmaktadır. 

Eğlence ve tenezzilh maksadilt 
olmayıp ta mahza hamamlardaO 
istifade için gelen bir kıs:m halk 
ta ayrıca hamamlar önünde kil" 
meler teşkil etmektedir. Bunlarıll 
içinde bazı koltuk değneği vı 
bazıları da hamalların sırtınd' 
geldikleri bergiin göze çarpmak
tadır. Bazı temas ettiğim hasta" 
lardan aldığım malumat bu fifl 
kaynağı hakkında hep ayni ka" 
naati vermektedir. Gerek müte" 
nezzihinin va gerek şifa için gft 
leceklerin miktarı ağustos icind• 
bir misli daha artacağına şüpb• 
bırakmıyor. ,,1 

······ .. ;~;:: .. ·;~:::~ .. ::iii:~:··:·~·;~·ioğl~; 
tertip olunmuş, gençler Elaıı 

balkı tarafından hararetle alkı~ 
lanmıştır.Müsamerede Vali Tevf 
Sırrı Bey de bulunmuttur. 



Siga•I Alemf 
--ı//flA • 

ltalgada Da 
Bazı Rahatsız
lıklar Var 

M. Muıolfnl ltalyada dya1i ve lk• 
b1adi lkUdarı oıı bir aenedenberi tek 
baıına elinde balunduu1or. Duç• 
1.aman olmufhlr ki 1ekiz nezaretin 
lnea'uliyetinl ke•dl ıırtJnda tapmıftır. 
Bua-fin bile lta&ya11 kabineal M. Mu
aolinl demektir. Faıi.t rejiminin bil
tfln 1alihiyetlerlni ve bütttn mn'uli· 
Jetlerini blyilk ltlr kııkaaçlıkla yal
nız keadiaiıM handen lta)yaa Bat
vekllinin yeni bir e•rinl lfltiyoruz: 
Yükıek unwuaıh30memuru uletmİf, 

SOO kitiyl de tevkifhaneye gBndermif. 
Bu hidi1eyl, fatill rejimbıln bir 

tehlike sreçlrdftf mana1ında almaıak 
bile ftatyada lrantık " 1al918nll bfr 
van,et haal oWatu .. kliıade tehir 
etmek mlmklDCI•. 

M. Musoliai)'I. kat't ·we ılcidetll 
bir karar vumiy• aevkedıen hidiıenla 
eaaaını, ıizin gibi, bfz de merak edl· 
yoruz. Çünkil telgraf haberleri, fU 
ıatırfar yazıldlfı dakikaya lradar, lti
diaesala maltiyelhM tlaiF iılallat n 
tafaitat ihma etmiyorlucb. Buunla 
beraber, ao ,Ukaek .......... azLiai, 
300 kifiai11 de teYkifial icap ettiren 
hlc:Uaenin, on. bir senelik mutlak bir 
iktidara ve belki de Fafiıt rejimine 
kartı bir aksüllmel ıekftnde mfitiha• 
ıuı yanht olmasa gerektir. 

T elırraflar bıfıdlılt getlrdill talıalir• 
de 1ana dalaa etndll mittalie* y&
rlltmek lmkim elde edilm.it olacalLtır. 

* 
Belçika Müdafaa 
Nazırının Bir Nutku 

Bwftsel, 5 (A. A.) - ... Malia
faa Nazan a Deweu, Beiflb ..,..... 
tı ... Almea7a tuahadaa yapalan te
cavtbln (70) lncJ yıldönilmD mtbıaae
be6 •8yleclrff t.fı nutulda, Mtnr 
Mthhtfaayı tabfyf lfln lhtmplen 
fedakirlıja btlaaılmuım m.illettea 
rica etadt M • n 'zllt ldJ 

" - Bir milletin enmiy91i an•lır. 
harici bir teca wUze kuıı mOdafaa 
kablliyetfle mfttena1lp olacaktır. Bu
nun ~ ber tlriil fedakirbldu kabul 
•~ •aJaaJIİn• Ariedllmelidir. Daima 
uyamk bulumak J.izımdu. 

Amerllla... lldısadl Bir 
K8rarı 

V qiqtoa, S (A. A.) - ithaf .it v• 
lhtacat bankaaı, Amerikah Dnea n 
Yung lıtikru hamiDerinfn hallan 
•erilinceye kadar Almanya ile •er 
türle kredi ımramellhm tatile karar 
•Nlafflir. 

's: 

Hindenburg 
Nerege 
Gömülecek? 

NBdek, 5 (A. A.) - Mar6tal Hla• 
denburiu• c"edl meraıimle tabuta 
konul•u•tur. 

* e-He, S (A. A.) - Aileılndea 
elman milsaad• (lzerlnde Foa Hin• 
tlenbUl's'u• ce1Nze•i T..-aberr'd• 
Janeraller Kuleaine gömülecektir. 

Nödek, S (A. A.) - Mareıal Hin• 
denburg'uu tabutu önünde hürmeti• 
etilmek Ozere binlerce kiti buraya 
akın ediyor. 

Taltut pazariffi pce yarıMt!da Wr 
top arabasllllll lzerlne konacak n 
Taaaenbeaı•'• hareket edlleeeı.&. 

Mareplin Tanneııbezir meydaa 
muharebeslal ldar~ ettltl JeneraUer 
Tepesinde durulacaktır. 

Hohenttaya'dan Tanenberg'e kadar, 
binince Nazi Mille askeri, eHerinde 
aıe~alelerle uraya dizlleceklef'•· 

Taaenberl'de tabut, Jeaıerall.ft ku
lesine aakledilecek, orada bW ıaadu
kanan üzerin• koııaeakbr. Saadukaaın 
etraftnda, hükumet erkiaı, sefirler 
heyeti, müteveffanın ailesf ve e1kf 
imperatorluk ordusu mttmeHiHerf fçfn 

yerler aynlmıfbr· 

Foa Papan HAJA Yerlade 
Berlin, S (A. A.) - Resmi ıazete, 

COmhur Reiıliji meseleaile ayın 
19 zunda yapılacak reyilm kanunlanna 
nefl"'t...Irtedir. Kananların a!tmda 
Fa. Papeaia de im.saaı .&dutuaa ıöre 
el'• Bapeldl muarilifiai 1R11bafua 
edlJOI' deaektlr. 

AAm-ıan• Emeli Neclir7 
Fr..ldaa.t. S (A. A.) - ıa..Uimler 

kongreıinde bir nutuk ıöyleyen Af
ma.,a Metırif Naztn dentittir ki: 

u - Herkes Alman milletinin bu
giaktl ileri buelcetlaia maaa.uaa 
ıMup duruyor. Bilsinler ki 'her teteb-

bi ··- ,.,....... - -'ilet ..... ............. 
Ruzoelte 
Kast Mi? 

Spoba ( Amerika ) S - Cö...._ 
rel• Mı. Ruweltia ~eti .... ..,... 
J.....ta seçe.- W. .. ft ismim clu· 
1-&1•• ..-.ım ... lilMab aba ım~ 

LltWIUIP,_ Giz •eel Melll•• •.. ···-KanMt S tAAJ - IJbaaıJa aley-
~ • .,.,.ana •••• 25 Amtaa 
....... ıh•. 111 • ı ,,..- _., 'ıtı...I 

i-8-93' 
Milli n edebi tefıib ••""'" Somi 

73 ÇÖL GİBi 
Yara bbl, dUdl, beni çok çok ldlak km. il! •1 balııallM da 

haıta et. Etnfıııclakileııln lbnidinl olla ba tahii llalıbn Wr ddaak 
k~ek kadu lıaata et. Ôlece- mlaa ....... W-di. 
iimi. bilmenin verdiği tefkatle, AaJıyer • • ., dellter? la 
.... LL .. - -~ 5İ1 -· -hrm rnmi-- uiEaz ol9uo hana acuın... •'-• ..-r'r ·r 
Yat i-• aiildn· " Bir iatediiia nb. Bana Wr ... Dulle,U. 
YU" lD&, aay.ı. lan•I.,. Dl1e ıor· çaculdanna cloMnld• ziyade 
sun. O vakıt annemi çatırtayua. baltalık yapbja•n .. ,lemip..,. 
Başucumda lldaiai ..... ber " ild· lhslek JDKb~ ziJade 
ıinl beraber,, K•e,-... Öleyim ....,_ claıypsı 7 ....... m _.. 
amma, zarar yok, '1un ... .,.., ... & .... tle bcaWı .,. 
derdi. 

7 3 ••z 
.............. 7iyatle °"" 
._. .. .,_ olauJa ça ......... Ya, doktor, bu çocuk blyo•, 

kocaman ki:ı oldu; lrlçlldlihden
bert çektiği ha.min •-- W. 
tltrttt dindiremedi. Alüa IMtt 
~yle yalvardı. Yalnız olarak • 
anneyi, ne de hebayı illteme9İlll 
bile.nedi. Deiil mi ld, ilk 1Bzu.I 
açtığında, dımağının aalama ka
blHyeti nyandığlnda onlarm ildait
nl de beraber görmtlştU. Bu "iki
liği , ayı an ölüm de olmadlktan· 
IOnra, çocuğl.ın, dil yaya ıelme
~ne eb~p olanlardan bekllyeceğl, 

u en tabii şey değil mi idi? 
Onun iç n de, hfkAyemin zavalh 

-. 0.. lapt-d ıL .• Declim. 

o. ··- .,., .. .... s ;w& il • ., ... ld, 
llacw pjllwpcak, fabt o ... ___ ........_ ........... . ., . .,.. .... . 

Ar.-. .... ... ıectL • 
'bet ılnde .... m ··- .. .., 

yapmadım. Orbam, klpdı ı.uta-
Janm D aruına kattım. Kaq.ld 
koruda, bahçede, dolaıtırdım. Ba· 
b11ım çok çok 1evmeyi, ona lğ
retmiye çalıfbm. Betiaci ...... 
bava kapınakbs 

Avusturya Hidiseleri 
Yeniden Taraf Taraf Tevkifler, Vatan 

Hıyaneti İthamları Y apdayor 
• ............. ,. ..... :: ... .:, (~ v::. h::.;;: =- ~;. ~; ;":' b-: ,=, ~ .:: 
M~ M. Şta~'• ~'. ıw evnl trel ..._ • tbr. a. •IHı._ .. 
B.tvekillit• wetil'iha .. ı gıdic:e karar- milyar frak AJ ... ......,... • 
laıan Roma Sefiri M. Rentelen ile lflemekbtclir. 
görüıtor a;reoilmittir. Mevkuf mü- Viyana, 5 (A.A.) _ Ba vekil Şu 
dil~ b'yuıetl ntanlye Re itham nlg, köylttlere ıayfedlfi .,:. natokt~ 
edıliyore M. Dolfüıiln eserine noktası naıktaıı• °" na defta Nilecefial W16mlttfr. 

Viyana, ğ (AA.) - M. DolfOliln 
asıl• btlli Holnebu'la karım, lro· Kanadada Eski Muharlplerln 
caaının tabutu ilatllne bir Alman Toplentnn 
bayrlllt ._.,.... tçln vatana lriyaııet Ott ( " - - _. ) 5 ıc.n. b 
dirmlle muhakeme edilecektir. ava n.nmua - uv inden 

falla eald •ubuft> Mty• t.r~ba * 20 inci yald6nilmil münaaebetile me-
Vi:Jana, S (AA.) - Montu Al.pin raaim yapmıılardır. 
== 
Felaket ıetirfci bir kavgadan 

sonra. kapanan evin anahtaruu 
doktorun cebinden habersizce 
aldım, Orhandan da annelinin 
otUrduğu yeri öğrendim ve ilk 
defa olarak sokağa, tam manaslle 

o gfintt pktna· 
Karııld koruya gltmiye değil, 

Clh•girdeld bir evi hulwya çı
kıyordllm. Darlle~ yu içi& 
öluiıdere yeni elbltıe verl8İfti. 
Baaa da J.id•ert ince şayaktan 
bir pardell yaptırmıtlardı. 

l)oktorUD ıenç karwnı Cihan• 
girdeki anauhıin evinde ko
layca buklum- Beı giln olmuı· 
tu. Bildiibn yara, artık kana• 
maya bqlaiDlfh. 

Evveli bunu, göatermemiye 
ulr•tb· ynbeklerden attı, tuttu. 
Beni )rocallndan gelen rlcaa fuı. 
zeHf, için için hırttl lftlndi. 

Bu _... bollDlldam. Doktora 
döktUğllJD •zrin Wr bllflra tek
lile de onun hlalerini kırbaçladım. 

Anne olmuı bir kadının, ıev· 
mels ye .-.imek ağruna k()ftağu 
you.da erpç, rulayacağı aayı 
b~ok a.ıatbm.. Orhama gkyq
lan 1Pad• ıeçen gecelerini bea 
liJlcıkellt o artık malkeailu at-

llllfb. JaikJGfd1L Ezgindi, piımanck. 
Çocuğu uğrana her,eye ruı 

idi. Geçen bet gün, ona asıl 
aıkını tanıtmasını bilmiıli. Dok• 
tenlu bea hayranlıkla ı..•e
derkma, batti gaa.i.de Jaaiif 
loYdcualar bile yanap tutufllyordu. 

Karşı-deki ıu..tabakıcı ka
bkh kadının gönnl ihtiyarhiını 
değil, sade yüzfinün, g6zlerinin, 
teninin gllzelliğini görllyordu. 
Böyle bir kadın da takma bacaklı, 
alil kocuından coşkunluk, bay· 
ranhkla bakaediyordu. Bult, b6n 
bir kadıncağızdı. 

Orhanm beş ıllnlnk hasretin· 
den ıonra, benim dzlerimle, dok· 
torunu d• bqka ttirlil gctı meye 
bqlar 111'1 idi. 

lleıdeld glnlert kon1mek ie
teiile büttio ı6yleAkrimd• 
IOlll'& ODA: 

- Nedime Hamm, dedim. 
Doktor bakllınaya muhtaç bir 
iDRnd&r, 1'1llyaraunuz. Kimi is
te.rM alabilir ve Orhan llvey aaa 
elinde kalır. U.telik yedi yaşını 
pçmif bir otlan çocuğu oldup 
lçiııı de, aize ODUD yUzlinD bile 
ıWarmez, dedim. 

- Üvey ana mı?... diye ke· 
kele dl. 

Biraz evvelki: 
- "Genç bir kadınım .•• benim 

de aevilmeye, okşamnaya ihtiyacım 
var •• ., gibi sözlerini unutmufiu. 

Göniil lıleri ..,.............. . ..... 

il B ; 

Y""•ml ... 1ı1r ..._ 
- aclM• ...,_._. • • ır 

görmem. 
HANIMTBTZB ----

8011,,,. Klllllll•I Çekllcll 
La Paz (Bolivya) S - Nazırlardan 

Wllteju .iatifa elmJftlr. 
[Son Postaı Malum olduğu üzere 

Bo)jı,ye, elr•1'JID Şako ....-Iİlld• 
dolayı Pataguvay ite muhare&e halin
dedir.] 

Etinin kalbinin za'fını yenecek, 
"bftylik ezeli aıkı,, hAkimdi arbld 

- Kalkm lıemen aideim, 
dedim. 

Hiç tend8it etmedi, 
Ç.Pflndl, lı:aptian ~ 

Bepktaıtald evin ..lalar• uzat. 
bm. Ad.ta aevillaek .W.. 'A...., 
ıİlle peil bir t•Y irile söylemeclea 

)'Uırthla, plda. 
S...ı pİrillç nal.tan, pelerW

* Ntaatlan illa ııla ıli•• 
.._,.rdıa. KafeM kara ,azuı Wr 
ftle l"Hftiık. 

içeri perken, ..-. ..__ 
be i• btıcakı.,.. titıliyanilL So
lmk ...Jdı. Y .p.ur ! ' L 

vardı. içeriden y&zlllke, ..._.. 
nemli, aoiuk bir hava çarptı. 
Alt katta, durmadan, yukarı çık· 
bit. O yatak odaana, 18Dkl ahı 
Ml'ifhn tllnmlt te ıoyuaaeak-. 
ıiW tabii Ye alİflk aclımlarla 
glr&li. 

Ben de odanın kap11ında, du· 
vara tutundum ve durdum. GB:ı• 
lerim beyaz boyalı ince demir 
~hulda, eski, emektar çocak 
yatağma dildlmipi. Yan ya• 
kODIDtlf Üd karyolaDJD karflSID" 
dakl, kim bilir kaç yaımdaoberf 
Orhamn yathğa bu önll açılar 
kapanır beyaz çocuk karyelası, 
Darllleytam hastanesinin yatakla
nna biç te benzemiyordu. 

(Arkası var) 



Güzellik Mukayesesi 

Yerini Esmer 

Üzeredir 

Sinemada Beyaz Irkın 

Tipler Almak 

Sinema rejisörleri, kumpan· 
yaların tip müleha&Sısları boı 

durmuyorlar. Bilhassa ıon zaman
larda yıldızların tipleri Uzerinde 
derinden derine tetkikler yapılı
yor. Gerek erkek, gerek kadm 
yıldızların, aan 'at kabiliyetlerin· 
den ayrı olarak renk ve tiplerinin 
beyaz perdedeki akiılerinin aeyir
ciler üzerindeki tesiri heaap edi· 
liyor. Öyle anlaşılıyor ki yakın 
bir iıtikbalde ıinema aleminde 
bir inkılap daha baıarılacak. 

Böyle bir inkiliba niçin lüzum 
görllldOğünö de ıu satırlarda 

anJatavereJlm: 

Holivutta bir ıinema kumpan
yasınm tip ve gUzeJlik mütt>has-

11sı bundan bir müddet evvell 
Filipin adalarma kadar bir se-

yahat yapmış ve yerli halkın 
vücut teşekküllerini, güzelUk 
\'asıflarını ve bilhassa tiplerini 
inceden inceye tetkik etmiştir. 
Bu mütehassıınn yaptığı tetkikat
tan çıka rdığı netice çok şayana 
dikkattir. Bu zat iddia ediyor ki: 

- Esmer tipler, beyaz tipler· 
den daha caziptir. Bilhassa per
deler üzerinde daha fotojenik 
oluyorlar. Bu vaziyet seyircilerin 

hoşlarına daha fazla gideceği 
için sinema ylldızlarını beyaz ırk 
haricinde kalan ırkların eımer

lerinden seçmek lizlmdır. 

Filhakika mlitebassıs efendi 
Filipinli kadın ve erkekler ara
sından sinemaya elverişli olanları 

seçerek bir filim çevirtmiıtir. 
Bu filimde baılıca roUer gibi 
diğer figüran roller de Filipinli 
gençler tarafından oynanmıştır. 

Şimdi ortaya yeni mesele 
çıkıyor: Beyaz yıldızları sinema 
sahasından uzaklaştırmak yerle· 
rine esmer tiplerden güzel yıldız· 
lar bulmak. 

Fakat bu mesele o kadar ko
laylıkla başarılamıyacak gibi gö• 
rünUyor. ÇUnkU beyaz yıldızlar 
zerafet ve incelik hususunda, 
diğer ırklardan çok ileridedir. 
Sinemalarda ise incelik ve zariflik 
bir yıldızdan beklenen en bUylik 
varlıktır. Asırlardanberi ıstıfa 

görmüş, incelmiş bir ırkın kolay 
kolay feda edilemiyeceğini söyle
miye hacet yoktur. Bununla be· 
raber sinema kumpanyaları esmer 
tiplerden geniş mikyasta istifade 
etmek kararını vermiı bulunu
yorlar. 

Bıırada 6lr bega:ı: o• 61r 
esmer yıldız arasında ma• 
kageH gapmak milmlcündir. 
Beyaz gıldı:ı: salda ıneıhıır 
Karol Lombard'tır. Ôteltl 
ele Filipinli yıldız Tagta 
Sarl'dir. 

Marlen Ditrih 
Verilen haberlere göre, sihirli 

yıldız Marlen Ditrih Parlse 
gelerek tiyatro sahnelerinde rol 
almak kararındadır. Kendiılne 
bu yolda yapılan bir teklifi 

mUıalt bulduğu için kabul etmiştir. 

Komik Şarlo 
Sinemadan Büsbütün 

Çekilince Ne Yapacak? 
Amerika gazetecileri ıon za• 

manlarda cihan komikler kıralı 
Şarlo ile çok yakından alAkadar 
oluyorlar. Bunun sebebi, Şulonun 
birkaç aene sonra sinemadan bliı· 

bUtUn çekileceği hakkındaki 
şayialardır. Bu ıaylalar üzerine 

bUyllk Amerika gazeteleri derhal 
Şarlonun oturduğu sayfiyeye birer 

muharrir göndermiılerdir. Fakat 
Şarlo, mutlak bir istirahat devreal 

sıeçirpıek mecburiyetinde bulun• 
duğunu ileri sürerek muharrirlerin 

hiçbirini kabul etmediği ılbl, 
ıinemadan çekilip çekilemlyeceği 

hakkındada hiçbir ıey ıöylem~ 
mittir. Bununla beraber maharrlr• 

ler, Şarlonun yakınlarından bazı· 
larım ıorguya çekmişler ve Fil· 
bakika kahkahalar kırahnın ıine· 
madan çekilmek hususunda bazı 

tasavvuriarı olduğunu öğrenmiı
lerdir. Şarlonun sinemadan ayrıl· 

dıktan sonra ne yapacağına dair 
hiçbir malümat yoktur. 

lna Kler 
Bir ı:amanlar Holivutta çok 

şöhret kazanmıt olan aarııın 
yıldızlardan lna Kler bir müddet 
için sinemadan çekilmek mecbu· 
riyetinde kalmıştır. Çlinkü muka
velesinin müddeti bitmiı, fakat 
yeni bir mukavele imzalamak 
teklifi yçılmamışbr. 

I 
Dünyanın 
Kızı Kim 

En Zengin 
Olacak? 

Vilyam Povel 
Yıldızların 

Holivutta Kadın 
Dert Ortağıdır 

Maruf yıldızlardan King Vidor 
büyUk bir filim çevirdi. Evvelce de 
bahsettiğimiz bu filmin ismini 
türkçeye "Y evmicedit, Rızkı ce
dit diye tercüme edebiliriz. Bu 
filmin mevzuu tamamile hayattan 
alınmış, içtimai bir faciayı tas· 
vir etmektedir. GünlUk ekmeğini 
çıkarmak için çalışan, didinen 
binlerce insanın hayatını tasvir 
ediyor. Şunu da söyleyelim ki 
bu filim teknik itibarlle sinema
da bir inkalAp ve bir yenilik 
eseri olarak sayılıyor. 

lf Güzel yddızlardan Miryam 
Hopklns "Dünyanın en zengin 
kızı,, isminde yeni bir filme bat• 
lamak üzeredir. ·Birçok meşhur 

yıldızlar bu filımde rol almıtlar• 
dır. Güzel Miryamm kartııında 
bathca erkek rolllnU Vilyam Soy• 
ter çevirecektir. Fay Vray, Joey 
Mak Krey ve Rejlnald . Denni de 
bu filimde rol alan artiıtlerdir. 

* Maruf erkek yıldızlardan 

Vilyam Povel çok nazik v• cen• 
tilmen bir yıldız olarak kabul 
edilmektedir. Filhakika Holivutta 
buton kadın yıldızları Vilyamı 
bayılırcasına severler. ÇUnkU 
Vilyam kadınların arkadaşlığını 
pek çabuk kazanmak hususunda 
maharet sahibidir. Hiçbir kadın 
arkadaıına en kliçtik bir fenalığı 1 
bile dokunmaz. Hepıinin dert-- • 
lerile alAkadar olur, onları btJ. 

· ağabeyi ıefkatfle icabında te1elH 
eder, akıl öğretir. Hulasa Vll
yam Povel kadınlano kara ıUo 
dostudur. 

,._ Fransız yıldızları araaındl 
yeni bir erkek parlamıştır. Morlı 
Moyyo ismindeki bu yeni yıld11 
çok yakın bir iatlkbaldo en iyi 
jönprömiye töhretini kazanacaktır. 

Bugüne kadar birkaç film 
çevlrmlı, hepsinde de bUyUk ıfri 
muvaffakıyet kazanmıştır. 

............................................................... 

,._ Amerikanın güzel yılqız .. 
larmdau Rut Çetrton "Hep ka• 
d1n,, lılmH bir filim çevirmiştir; 
Amerika ve Franaa slnemalarınd• 
göıtorllmeye baılanan bu flllaı 
Rut Çetrtona yeni bir ıöhret daha 

~ 

temin etmiıtlr. Çünkü gUzel yal• 
diz bu filimde çok maharetli bir 
ytlzUcU olduğunu ıabat etmiıtlr. 

lf Kent Taylor yeni yıldızlar• 
dan biridir. iki bllyUk filimde 
haılıca roll•rl temsil etti. Y apl• 
lan hir ltetldk netlceılnde anlJ• 
ıllmııtır ki Ken Taylor vaktllt 
bir çimento fabrlkaaında amelelik 
etmlıtir. Bugün [i1e meşhur •• 
zengin bir ıinema yıldızıdu. 

lf HoUvuttakl kadın yıldııla~ 
rın ablaıı uyılan Norma Ş.r., 
uy.ıdızlann Gizli Sevdaları,, ~ 
mlnde bir kitap yazmıya bati'' 
mııtır. Bu kitapta, eakl ve yen~ 
bUttln ılnema yıldızlarının gizlld•n 
ıiı:liye yaıadıkları ve duyulmaaitu 
biç latemedlkleri atk maceraları 
teker teker anlatılacaktır. Birça,lt 
evli 1lldızların ihanetleri de bu 

T 

ıuretle meydana çıkacağı lçhı, 
kendilerinden şUpheal olan yılclıı· 
lar tellıe dUımnılerdir. 

Garibi tudur ki Norma Ş.ref, 
bu ıizll kapaklı aşk maceralarııtJ 
alt birçok mektupl_arı eararenıt~ 
bir ıurette ele ge9irmlttir. Kitap
ta bu mektupları da neırec:l .. 
cektlr. 

· /':.~~, 1 Mari Belin 

Güzel gıltlulardan /ren H•rv•g •on 
mod• 6ir deniz kıga/etile. ArkHın• 

dflki begaz kap fok ııktır 

Üç Filmi 
Sinemada da bUytlk bir 18hret 

temin eden meıhur Fransız sahn• 
yıldızı Mari Bel, önUmüzdekl 
mevtim f çinde llç tane yeni filme 
birden batlayacaktır. Bu Uç filim
den iklıl, sonlan facia ile bite~ .. 
ıevda macerasıdır. Diğeri do 
tarihi btr mevzuu canlandıra• 

cakhr. 
Franılz ılnema gazeteleri 

Mari Belin ölünceye kadar ıön• 
miyecek derecede kuvvetli b1r 
yıldiz olduğunu ıöyltiyorlar. 
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8~v1Dllecek Şey ı Nedenmiş? "'\ 
k ır A ııerıkulı çocuk arkadaşına Afacuu Cıngoze, kari'ı ) oldnn geçen 

yalıu&) ak, başıkabak bir çocuk gos· 
terdi ı 

ol saatini go tererek dedi ki: 

dü ""::- Bu suat tam 4500 metreden 
etu de, kırılmadı. 
Arkadaşı şaştı: 
- A'llmn )Rptıu ? .. 

b' ""-: Ya!. 4 'iiııku annemle tayyareye 
p10lllıştik,. Tan are denize düştii. 
arçalı;.ndı, annem öldü. Fakat bu 

ea~t kolumda benimle beraber sapn
•agJan:ı kaldı. 

- Zavallı kardeşini kaybetti 
~iye teessüründen geceli gUndUzlU 
ırlarda geziyor!.. 

....._ - Kardeıini mi arıyor ? .. 
~- .... _ ....... -.. 
+ Fıkra 1 

Erkencilik 
k Afacan dehıetli tembeldi •• Hiç :r en kalkamazdı. Meaeli mektep 

d •fil.anı onu güneş doğarken kal
b:fll.ak imkinıızdı. Bu tembelliğini 

tlln arkadaıları bilirlerdi. 
Bir ıün yine konuturlarken: 

Çocuklar, ne :ıaman dotduklarım 
•ıılahyorlardı . 

Af •can dedi ki: 
t k- Ben ıabahleyin gUnet do

ar ~n dünyaya gelmifiml. 
Cınıöz atıldı: 

1 
- Amma yaptın bal. Bu olur 

'; detil.. Sen bu kadar erken 
-t!UnO açamazsan kif. ...................................................... 

'ı - Heyyyyf .. Kaçın be 1. Baıı· 
ı. dUıene, kafanız patlar 1 •. 

Be) efoııdı. (,uzel bir 

sakının ' 'ar, çı~·egıle salı· 
yorum .. 

- t. 'ok ııcuz veriJ oruuı 
bevef endi, 2:; kuruş!.. 

• - AJ, al da baıımdan 

Aptalı kandırdım, 

çatlak saksıyı yutturdum 1.. 
-! ... 

- ÇaUnk saksıyı yut
turdıı n ha 1.. Al öyle iee .. 
Bcliinı bul! .. 

- l;::temeın ! .. git! .. 

MASAL 

Hulagu Hanın Yemini 
Çoook eskiden Bağdat deı~ilen 

memleket, Huliigü Hen iımınde 
bir hükümdar tarafmdan ıapte· 
dildi. Bütün şehir baıtanbafa, 
Hana ı.oyun eğdi. Kale kapıları, 
hazineler, servetler ve keseler 
açıldı. Bağdatta oturan hükümdar 
Hulagu hanın karşısında daya-
namadı, kaçtı. Hulagu Han, 
TUrktü. Mert adamdı. Mert 
adamları •everdi. Korkaklardan 
nefret eder, korkak erkekleri 
yaşatmazdı. Bağdadı muhasara 
ederken karşıımda daima korkak 
adamlar bulmuştu. Muhasara u
ralarında kalenin her tarafı, çorap 
söküğü ııibi ıökülDp zaptedildiği 
halde, yalnız bir kule, genç bir 
aıker tarafından muhasara edil-en 
bir kule el'an alınamam19b. Hu
liKi'ı Han hiddetinden ter ter 
tepiniyordu. Ne yapacağını bil
miyordu. ÖnUne ıelen adamlarına 
çatıyor, eair edilen dUımanların 
kellelerini uçuruyordu. 

Bütün bu mukavemete aebep 
Huliau Hamn verdiği emirdi. 
Kuledeki genç kumandan Türkto. 

1 

•. , 
Afacan anne1ine dedi ki: 

- Babam her akşam uılu durup 
durmadığım ıana ıoraoak . Eğer uılu 
durmuşııam bir oikolata verecek. Her 
akşam benim için "uslu!,, de de, çi
kolatayı yarı yarıya pay edelim!.. 

1 

kız kardeşi duydu. HulAgudan 
Hulagu Hanın askerlerinden inti~ 
kam almak için bir gece gizlice 
genç kumandanın yanına 2irdi ve 
dedi ki: 

- Y arm, öbür gün ıen mu
kavemet edemiyecek, eair ola
cakım. Şayet dU9:nan bir fırsa
tını bulur da kaleden içeriye gf· 
rerse, teslim olma 1 Çlinkü Hula
gu HDİ etlerini cımbıılıyarak, 
gözlerini oyarak, kemiklerini ko
pararak öldllrecek. 

O gece kadın, kapılardan 
birini açık bırakarak gitti ve 
kaleyi muhaaara eden kumandana: 

- Şu küçük kıpı açık ! .. 
Oradan girebilinin 1 dedi. 

Kumandan hücum etti, kaleye 
ıirdi. Fakat ıenç Türk, kendiıinl 
esir ederek tllrla ifkencelerle 
öldüreceklerini Hndığı Hu1Ag6nun 
aakerlerine teslim olmak iıtemedl. 
Vuruıtu, vuruıtu. Kartı taraf 
vurmuyordu. Fakat boyuna ölll· 
yordu. Nihayet içlerinden biri 
canını kurtarmak için bir kılıç 
ıalladı. Genç kumandanm kafa• 
ımı uçurdu. 

Etrafındaki arkadaşları da kendi ı 
mllletindendi. Bağdat muhaaara b lıte o zaman kıyamet koptu. Gulya ani Aıker Huligunun ıöylediği ıözleri 
edilmif, aradan gün geçmişti. Afacan büyük anneıile geçen- hatırlıyarak ödü koptu. O ıırada 
Fakat bu genç kumandan yine lerde maça gittiler .. Fakat vapuru orada bulunan kadm genç Tür-
ayak direyor " ölllrUm toalim ol· kaçırmıtlar, geç kalmıılardı. Tam kUn batanı aldı, Huligüya gö-
mam ! .. '' diyordu. Bu cesaret• gidip yerlerine otururlarken türdü ı 

bizimkiler Viyanablara bir gol 
Hulagu Han hayrandı. Bu yüzden yaptılar. Derhal etraftan bUtUn t t d df s 

k 
- f e, e . enin aakerlerin 

kendi aakerlerlne fU emri ver· halk ayax.a kalkara : b k d a u a ar merttir. Coaur bir Tür-
mişti : - Gool 1.. Goool I. diye bai- kil bak ne bale koydular 1.. 

k d d rıımıya batladı. 
Sonuna a ar ayanın, Afacanın büyük anneai bld· Huligfi derhal emir verdi: 

fakat sakın ola ki bu ceıur Tür· detle yerinden kalktı:. - Muhaaarayı yapan aaker-
kü öldllreainiz.. Sonra hepinizi _ Bak ıu edepıızlere 1. Ben lerl kılıçtan geçiriniz ! .. 
kılıçtan geçiririm. Onu bana ıağ aeldim diye bakın naııl bağrı- Bu ıuretle birçok cesur inaan· 
olarak ıetireceksinlı 1.. yorlarl. Gulyabaniye mi benzetti· lar, bir hilebln kurbana olmuı· 

d 1 dl·r? )ardı. Erol 
::::::~B~u~~·~ö~zü~~k~a~ça~n~~b~ll~k~U~m~a~rı~o~~e~r;, ~n;e;;~· --=~=:::=:=====~~=====;:::==== 

Çakmak Bir Türlü Yanmıyordu ! .. 
~ ı-tJ i'1I .r~ 

~: ~t ··\~· ,2 ~ ~J ~' ~- j ( 
1 1, ') , 6ı) ~· r.. ·~ -y ~' ~ ıg~~ )~ ~;.:_::) ~ )'~ 

.,_~-~ &) 4-~·~, il ~\~, c-~~~ 
7 . S ordu Utraıtı, çalıttı. SBkUl, yeoiden yaptı. Benzin dikti, yine 

Beyefendın{n çakmatı bir tGrlO yaDIDlJ • • k akmatı J•ktı ye ılıaraauaı Wylecl tQttGrdl. 
Fakat yanma)'IDCI aklına tilr ,., r•ldL Bir kıbrlt fi tı, f 

utrafb. 

- •, u ç·ocuk ne ayakkabı gİ) er, 
ne de şapka!. 

1 
Cıngöz giildü : 
- Elbette yahu, o diinynya şap

kasız, ayakkabısız goJoıışti !. 

l:::-:~~~~~--~ 
Hayvanlar Konu,uyor?. 

Keçi Doktor - (Haata ku· 
zuya) Yap bakayım: B .•• 8 ... B ... -.... .. 1... ..... 1 .............. ._...,.. .. -

Fıkr• 

Kon utmak 
Kadınlar biraz ıeveze olurlar, 

değil mi?. 
lıte biıim, Afacanın annHi dt 

böyleydi.. fakat Afacanın da bit 
huyu vardır. Her zaman anne~ 
konuturken lif a karışırdı.. BlrıUQ 
annui dedi ki: 

- .Oğlum, ben konuıurke1a 
Hn daıma ıuımahım ? .. Llfımı bi• 
tirmeden bir ıey ıöyJememeliıln!. 

Afacan gUldU: 
- Fak at anneciğim, ben ko

nuıabilmek için ıenin yatmanı mı 
bekliyeceğim ?., 

• 

--···················-···-···············-·········~ 

t. 

- Dün bir hırııı 
girdi. 

- Amma yaptın ? 
- Fakat çalacak bir şey bu-

lamadığı için kızdı: "Böyle m .. 
telikıiz y atanır mı? .. 11 diye ka· 
pıyı vurup sJtti J •• 
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l 
Yazan 

Bu saatte 1irgartende kim 1 
dolaşabilirdi? Ya kendi gibi bir 1 
ıerıeri, ya korunon bekçisi, yahut. 
da bir polis memiıru. .. 

Ağaçların aramndan dikkatle 
bakıyordu. Hayır bu, resmi bir 
memur değildi. Sivil bir memura 
da hiç benzemiyordu. 

Bu gördilğll insan, bqı öne 
düşük bir isandı. Yorgun adım• 
larla llerleyordu. Çok uzun boylu 
değilse bile HarikulAde iri bir 
adamdı. Şapkasını arkaya doğru 
atmıştı. 

Sağına da, soluna da bakmı• -
yordu. Elinde btıytik bir çanta 
tutuyordu. Torba ıeklinde, sarı 
deriden bir çanta ... 

- Evindan koğulmuı bir koca, 
pan iyonundan ehlmış bir kiracı 

eya metresile kavga etmiı bir 
Işık olacak. 

Diye dUşUndU. Çantalı dam 
birkaç adım daha attıktan sonra 
Rabakoviçin bulunduğu yola arka· 
sı dönUk bir kanopeye oturdu. 
Elindeki çant yı da kanapenin 
üzerine bıraktı. 

Ağzında bir pipo vardı. Çok 
yorgun veya çok bezgin bir 
insandı. Dertli ve kederli bir hali 
vardı. 

lvan Rabakoviç pansiyonundan 
•ovulduğu, kapı diıarı edildiği 
geceyi hatırladı ve bu yabancı 
adama karıı kalbi merham tle 
doldu. 

Şimdi o adam bir kolunun dir• 
ıegini dizine dayamıştı ve alnını 

avucunun içine almıştı. Bir müddet 
o vaziyette kaldı. 

Sonra birden bire ba11nı kal• 
dırdı. Öne, arkaya ıağa 
sola bakındı. Tıpkı bir ıey 
aranır gibi.. Bir ağacı siper 
alarak kendini seyir etmekte 
olan lvan Rabnkoviçl görme• 
mişti. 

ivan Rabakovlç onun böyle 
aağa sola bakarak bir ıcyler 
araşbrdığını görllnce: 

- O da galiba benim gibi 
bir parça kesdirsin istiyor beı 
belli ge~eyi uykusuz geçirmiş. 

Diye düşündü. Fakat •.• Hayır 
onun uyumak niyeti yoktu, şimdJ 
yerinden kalkmıştı. T elfışaız adım• 
larla geldiği istikamete değil ta• 
m mile aksine doğru yllrUmeğe 
başladı. 

Peki neden elinde çantaıı 

yoktu? çanta nerede idi~. 
lvan Rabakoviç dikkatle 

bakınca çantasının kanapesinin 
üzerinde bırakılmış olduğunu gör
dU. 

Beyaz Rus: « dalgın bir adam 
diye düşündü kim bilir ı.avnllının ..... ...-.--..... " ...... , .. _ .. ___ .. _ 

soa Poıta 
il.AN FiATLARI 

l _ Goz,etenl11 esas gazııil• 
bir sütunun ilci satı" 6ir 
(santim) sayılı,.. 

2- Sagjcmna ~ bir ıantl· 
min ittin /ialı fUnlardır: 

&ayl oyla l'ay!a oayfo Diğer Son 
1 1 2 3 • S )·erler sayfa 

400 2so 200 100 eo ao 
Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. 

3 _•Bir ~antimde fltıiall 
0

(8) k~lime flard". 
4- lntc 1111 1uıl'n gazıla 

tutacakları yer• göro 
niimle ölç;;.liir. 

Suat SUzan ı kat şimdi.. Baksana çantanın 
sahibine .• 

ne derdi var?.. Evveli adama 
seslenmek istedi. Fakat ıonra 
birdenbire vazgeçti. 

Acaba ıeytan kulağına ne 
fısıldamııtı ? .. 

Ayaklar.ının ucuna basarak 
kestirme bir surette çimleri çiğ· 
neyip tarhı geçti. Şimdi kanape· 
nln ta yamnda idi. 

Bu sarı çantaya bakhkça 
kalbi tdeta aevinçle çırpınıyordu, 

Bulunmuı bir çanta... Çalın· 
mıı bir çanta değildi. 

Ve kimbilir bu çantanın içeri· 
tinde ne vardı ? .. 

Ne güzel bir ıey ? .• 
Ne güzel şeyler. 

MUcevherat veya gUmUş tuva· 
let takımı, hayır hayır bunlan 
İ6temiyordu. Para, para en prntik 
şeydi.. Mücevher ve gUmüşU sat
mak la2.1mdı.. Ho para olmasa 
d temiz bir yaka, temiz bir 
çorap, temiz bir gömlek bulunsa 
az nimet mi idi. Güzel bir kıra· 
vat... Bütlin bu dUşUnceler belki 
bir sani}ede zihninde biriblrini 
kovalamışb. 

Yumuıak çantayı ellerile lls• 
tllnden yoklad~ Elino küre gibi 
yuvarlak ve katı bir cfıim teınaa 
etti... 

Ne idi bu ? .. 
Bir futbol topu veya bokı 

talimine mahau& meşin bir top 
mu idi •• 

Hayır bunun içerisinde tahmin 
ettiği gibi gümllı tuvalet takımı 
veya çamaşır filAn yoktu. 

Bu şey belki de yuvarlak bir 
paıta idi. Evet çantanın üzerin• 
den yokladıkça eline temaa eden 
bu yuvulak cismin Almanların 
Baumkuchen teımiye ettikleri bir 
nevi okolalı pasta veya yuvarlak 
bir kalıba döklilmiiş bol üzümln, 
mis kokulu bir keyk olm sı ihtl· 

Und ıı pek uz~ değildi. 
Ve bu yakın ihtimal lvan Raba• 

koviçln tukrük guddelerlni faaliyete 
getirdi. Açlığına göre aylardan• 
beri, battı senelerden'berl yemek 
yemiyen lvım Rabakovlç tükrll· 
ğile boğulmamak için ilç, dört 
kere arka arkaya yutkundu. 

Ve örümcek ayakları gibi in
ce olan parmaklan çantanın 
kilidlne doğrıı gitti. 

Fakat bu, can sıkıcı bir şeydi. 
Sabahın bu saatinde, evet bu 

kadar erken olduğu halde lvan 
Rabakovi~n benliğinde bulunan 
lvancıklarm hepsi de uyanma· 
mıı mıydı. İçlerinden bir ukali 
Rabakoviçin beyninin içerisinde 
öt~n bir sesle bağırdı: 

- Hayır ... Hayır iven sen bu 
çantayı açamazıın. 

Ve bir diğeri de: 
- Açma ... Açma ha diyordu. 
lvan Rabakoviç &ordu: 
- Neden? .. 

- Neden olacak bu çanta 
sana ait bir çanta değlldir de 
ondan. 

İvan Rabakoviç hiddet etti. 
- Ailah... Ailab bu çımt yı 

çalmıyorum ya .. 
- Eğer çantayı unutnn inoıı· 

nı görmemi olsaydın ... 
Anlıyor musun o da belki.. 

mazur görürdüm. 
Çantayı ahp içir.dekileri al

maklığma müsaad ederdim. F • 

- O gidiyor.. Hem de arka· 
11na bakmadan. 

- Zavallı bir adamın sarhoş· 
luğundan mı istifade etmek isti· 
yorsan? 

- Efendim bırakmasaydı. 
- Olmaz... Sen hırsız mısın 1 
- Peki ne yapayım? 
- Koı adamın arka11ndan 

yetlı çantasını ver. 
- Hem belki sana babşlı te 

yerfr. 
- Ben onun uıağl değilim. 

Unutmasa idi. 
- Buna insaniyet derler. 
İvan Rabakoviç vicdanından 

yükselen bu sesleri susturmak 
için son kozunu da oynadı. Hem 
de ıu anda çok samimi idi: 

- Fakat şu parmaklarıma 
temas eden yuvarlak şey belki de 
bir Baumkuchen veya bir keyktir. 

Fakat ·içindeki namuslu ve 
dUrUıt fvan ona ytiz vermedi: 

- Hayır dostum dedi. Bot 
laf etme sen bu çantayı aça· 
rnnzsın. 

- Al çantayı sahibine götür, 
- Götur çantayı sahibine. 
Adeta ipnotize olmuta ben• 

ziytıı fvan Rabakoviç çantanın 
kulplarını parmağına taktı ve ko
ıarak yabancı erkeği takibe 
baıladı: 

- Adamdan belki do bahtlı 
alabllirim? Fakat adam ne kadar 
da bizli yUrUyordu. 

Rabakoviç nefea nefoae kal• 
mııtı. Hayır o adama yetişmesine 
lmkAo yoktu. 

( Arkası var ) 

Bunaltıcı 
Sıcaklar 

Dün ha va yine mUthft bir 
sıcak yaph, hararet derecem oda 
içinde bir aralık 33 dereceye 
kadar çıktı. insan durduğu yer
de vücudundan ter fışkırdığını 
hissediyordu. Bununlaberaber 
Rasatha!1enin tebliğine göre, dUn 
gölgede en çok hararet 29 de
rece, en az da 20,~ derece ola· 
rak tesbit edilmiştir. 

........................ 4.::: ............... ~ 

Hll il hm rln SUnnet 
DUAUnU 

Hllaliahmer ÜıkOdar ıuhe.l Reis• 
llğinden: Kazamız heyeti tarafından 
ayın 9 ve 10 uncu perıembe ve cuma 
gOolul akonmlnrı fakir çocuklar sOn• 
net ettirflece~nden arzu edenlerin 
bir an evvel miiracaat etmeler! rica 
olunur. 
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Ali Fedainin Kararı 

idam Cezası, 
Hapse Ç 

19 Sene 
vrildi 

Dun öğleden sonra Ağır ceza 
mahkemesinde, geçen ıene Niaanıa 
on ikinci gUnll köprü Uzerinde 
Anadolu ajansı daktilolarından 
matmazel Snzam öldürdUğQ lddi· 
aaile muhakeme edilen Ajanı 
telsiz memuru Ali Fedai beyin 
muhakemesi bitirildi. Salon çok 
kalabalıktı. Hikimler heyeti bir 
buçuk saatlik bir müzakereden 
ıonra suçlu hakkındaki karannı 

hazırladı ve tefhim etti: Mahke• 

me, hadiseyi ince ve uzun bir 
tahlilden geçiren bir mukaddeme• 
den sonra lıte tasmim ve taıav• 
vur gördllğU için ceza kanununun 
(450) nci maddesi mucibince AH 
Fedai beyin idamına htıkmetti. 
Fakat Matm zel Süzanın, Ali 
Fedai beyin kıokançlık hislerini 

tahrik ettiğini hafifletici bir sebep 
olarak kabul ettiği için idam 
cezasını ( 24 ) &ene ağır hapse 
çevirdi. Ancak hddise af k nu• 
nundnn evvel olduğu için de beı 
senesini indirerek l 9 sene hapis
hanede yatmasına karar verdi. 

Ali Fedai bey kararı soğuk 
kanlılıkla dinledi. Ve salondan 
çıktıktan sonra avukatı kendisini 

Dünkii colsoda Ali Fatlal B•g 
kararı dinl11rlce11 

tebrik ve temyiz neticesin~ 
cezasının daha aşağı inebileceği1 
söyliycrek tesliye etti. Mohk~ 
yine aoğukk .?lılıkla jan~armal"! 
rm önUne duverek tevkifhane)"~ 
gitti. 

Dükkanlar Ve Kapanma Saati 

V e~ilen Karar Dün Tat
bik Sahasına Geçti 

Artık erlc1111 iapanmıga 6aılana• dalclcônlardan biri 

DUn akıamdan ftlbnren dOk· depo sahipleri belediyeye mUt I 
klnların erken k panmalan hak• caat ederek erken kapatamı)' 
kındaki k rann tatbikine batla~ caklannı, geceleri de çclıwnı~J 
mııtır. Yiyecek ve içecek madde- m cburiyetlnde kaldıklannı bildl'ı 
ler satan dUkkinlar saat 21 de, mişlerdir. Dün akıam bu gib 
diğer dükkinlar ıaat 19 da ka• yerlere mUsande edilmfıtir. Da~ 
panmışbr. Ancak dün, baza encümen buaün bu nokt llıe" 
karışıklıklar olmuştur. Fabrikalar, de tetkikat yapacak ve 
ayakkabı atölyeleri, benzin satan kararını verecektir. 

i LAN 
Fenıks Ta, ve Hurufat 

matbaası Şirketinin tasfiye 
memurluDundan : 

Galata'da Topçulıtr caddesinde 
104 numarada klia Fenllu namile 
tanınmıt ıon •l•tc:m ur! otomatik 
makineleri havi 12415 llra kıymeti 
muhamml eli Taı Te Hurufat matbaa
•• mahkeme kararile mecburi ta11fiye 
dolayıall6 .atılmaktadır. Görmek la• 
tlyenlerin hergün ondan on ikiye 
kadar matbaa muh fızına ve aatıa 

almak latlyenltrln muhammen bede· 
llo yQzde yedi buçuk nisbetiude pey 
akçesi veya bnnk teminata g-lJ tere
rek 16 Ağustos 1934 Perocmbe gUnQ 
aaat on altıda m6zkQr matbaada hazır 
buluomalnrı U!n olunur. (1686) 

z yi: Hakimiyeti MUliye mekt -
binden aldığım tnıdlknameml kaybet• 
tim. Yenl•lnl olacağımdnn hilkmO 
yoktur. Fatih Belediye dair sinde 

Ahmet oğl Ali (60) 

Gül ve Karanfil 
Gül n karanfil morakhlarının 

yük bir ekBiklığini t!lmamlamak uze 
ziraat muharririmiz Lfitfi Arif B. tıı~ 
fından yazılarak neorolunan bll 1 

kitabı çiçek meraklılarına tav•1 

ederiz. Bu . i~i ~itap ~o ~~ş .. bin. ge~ 
gülün ve ıki ) uz. ~eşıt buyuk çıçetıl 

karanfillerin yetiştirilmesinden ve 
kılmasından balı cc! r. Gül ki tabı ) 
ve karanfil kitabı elli kuru~tur. Y alllıı' 
İıstcınbulda Şali.ıh hanında muhartl, J 
mizin 12 numaralı fenni ?al.çl'i~ 
müassoacıindo satılır, b delı m~·ctf 
linde ve knrilerimizden po • u 
alınmnksı:mı h r ycro gonderiJir. _./ 

,,. 
Z yh Zevcim miltcvcffa Buııl ' 

tin f Müddciumumisi Hikmet B•1' ,ı 
kızım Fatma Hanı la bAnn baf'110 

ve F tih kazası Mals:ındı ıntf • 0 t 

nan mano ltuponurntıı.u t.oyb•~ 
Y enisl çıknr.Iııcagmdnn cıık ı;inİJJ b 
mu yoktur. Zevc &l Muk 
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~=======:.Ziya Şakir 

Pire Mehmet Sokağı, Ahlan Silih-
larla Bir Harp Sahnesine Dönmüştü .. 

EYe, kolayca girilmiftl. Fakat 
alrildllden 10nra bllyllk bir mir 
kmıt bq ,aatermlftl. Burada 
lhtif a eden caniler silaha aanlnnı, 
IDemurlar llzerine ateı etmeye 
baılamıılardı. Pire Mehmet sokağı 
Lirdenbire bir harp ıahaaı ha
lini almıt; blltnn o civar delı
tet içinde kalmıfb. Bu arada 
J•ver Hilmi Bey, karnına 
laabet eden bir kurıunla 
•iır aurette yaralanarak biraz 
IOnra vefat etmifti. Diier kur
tunlardao da Samoel Bey di
linden ve Levbl Bey de lmlağmdan 
ağır aurette yaralanmtf, bu iki 
CeSJur zabıta memuruna, bu ..
refll hizmetlerinden ebedi birer 
habra kalmııh... Canilerin bu au· 
retle ailibJa mukavemeti Ozerine 
derhal Beyoğlu ciheti kumandan· 
laiından uker Ye itfaiye efradı 
llllifrezeleri getirtilmit; bitifik e..
lerla damlarından bu f8kavet yo
•amna geçilerek çabdan açılan 
deliklerden girllmif.. nihayet, bu 
terirlerde ele geçirilmifti ••• Khım 
Jakalaodığı zaman llzeriode laa
llleo banknot ve klımen albn ola• 
rak llç yüz lira kadar bir para 
balunmq; ev arandıtı aman da 
bir miktar dinamitle birkaç moh
.telif aillh ve aaire derdeıt olun• 

•Ufhl. 

* Bu cinayet pbe.k,ui. clulaal 
Divanıharbe veribatpı, 8-ta cLt-: 
mat Salih pap olduja halde ba 
c:inayete fi'len~ ittirak edenler; ~u 
menfur fiillerinin ceZUIDI çekm..
ler .• darağaçlannda can vennit
lerdi. 

* Mahmut Şavket PaıamD 
tehadeti yalnız her tarafta 
btıyllk~ bir tee118r h118DI• getir
lllekle kalmalDlf, a1Di zamanda 
•lihim bir eaclip de uyandarmıfb. 
B6yle nazik bir dewede aadaret 
lllevldine kim geçecekti ? .. 

Bulgar ve Sırp ordulan, he
n&z Çatalca ve Bolayn' cephele
rinde duruyor; Y unanhlann Ana· 
dola aahilleriae asker çıkarma
lanndan korkuluyordu, Londra· 
claki ..nı konferanaı, bir ttırlll 
neticelenemiyor; aiyaet lal kadar 
ince bir ibre tlzerinde d&all
yordu... Beı aydaoberi aadaret 
mevkiinl itıal eden Mahmut Şev• 
ket Pqa, bu 10n vazifesinde 
ahWr.ca blyllr bir dirayet eseri 
ae11tw ·,., laaricl liyuete temu 
eden bir talata plbilzll itleri 
~~ .. ek ••Jealade Avnıpa de..--

Re•im Ta/alili .Kııpo,.. 
%uuuuacu J uuueustz u uuuc 

Tabiatiaili iğrenmek .iltiyoniUii 
resminizi bu kupondan 10 adet 
ile birlikte gönderini& · Beıasadtıia 
maya tabidir ve •iade edilmez. 

leim. aeslek 
veya ıao'at 

bulunduğu 
lllemleket 

llelmin kliteli ao kWÜflıak 
pul mukabilindf. ıöııderilebilir. 

11•/ı.mat Ş•olc•t P111• il• ıao•rl 16r•lıifll B•ılıt ta6•tl,.,ı ~· 
t:•miinin ( .,.ggit luıpuı) lıtiiad• •• ma••ll• t•ıının 16t11ntl• 

1 ti inin efkinm Oamaab hl- heyeti, kanun muci.bince blltün .:..:tinin lehhıe ~Yirmifti. Bu kudret ve aalAhlyetlerini ~ybe!• 
miinuebetle pnu bydebnek kmifbl~rdl. Buna binaen yem:n bır 
Ihı dar ki • Eakf Harbiye aazar- a menin teşekktllll elzem . 
b .. :.a bi; hayli dedikodulara - Kabineye _kimler girecek? •• 
gı bilb Bu aual, cemıyet ve fırka mu-

ıebebiyet veren v_ea1~a hitinde oldukça mnhlm bir velve-
Arnavutluk meıelesınde taki~ le huıule tirmiftl. Padifahm 
ettiil hattıhareketle btıytık bır kurnazca ira~:si Salt Halim Paşa 
hoınutıuzluk tevlit eden ~ut hakkındaki dlişftnceyi göstermiş-
Şevket Paşa, •aclar~t mevkiinde ti. Fakat fırka erkAnı buna hiç 
ghtercliği m.uya~kı~etlerle arka· ehemmiyet vermemif, Prensin aad· 
ııoda çok ıyl bır ız bır~ar~ nzamlığı takarrtır etmişti. Aaıl 
hayata veda eylemlıti... Şımdi, dtııtlntılen cihet, kabine heyeti 
gerek harici Ye gerek dahili idi. Fikirler ikiye aynlmıfb. Baı· 
ıiyaaette Mahmut Şevket Pqanm ta, o günUn yegine kahramanı 
....... setircllil .... •• ..... ..... ................. c.mal a. 
bos-mek, o is .......ae ,... • oaa tlinftar Gla1i albMe, yeni 
19rek ·hmallz netlcul beDI olma- kabia.- clr'etWr ve mltec:ellit-
yan LoDdra konferanımdan- ol- ve bllh••• pçea kongrede ka-
dukça mUhim bir menfaat kopar- rar verildiii veçile. artık· genç 

ak e1z eli. zevattan teıekklll etmeainl ileri 
m o •• emVahd-u.:.. ~ eli old.d.n ıiirOyorlardL (Arkaıı var) 
~ta --.uu eıeD ua- ... - -

llalde baza phzadelerin 181'ayda 
lçtimalle bu m•el• mlzakere 
edlirke11 mabeJD bqkltibl AB 
Fuat Be1ia &allldeld telefon 
maldaui iflemlf, ve mikrofonda 
fU .azler ifltH•lfti: 

- Alooo.. Ben, Talat. .. S.cla
rete Prens Sait Halim Pqamn 
tayinine imdi fırbca karar .... 
rildi. Zab phaneye b6ylece ane-

diniz. 
Adeta bir emir mahiyetinde 

olan bu teblit, birdenbire 
sarayda bir hayret tevlit 
etmişti. Vakıa Salt Halim 
Paıa ağır vakur, gayet nazik 
ve terbiyeli, tahallf yBbek bir 
zat idi. Fakat timdlye bclar idare 
hayabna girmemif, hlk6met itle
rine ait en ldlçllk bir muelede 
bile kendini göıtermemifti. Onun 
için sarayda husule gelen bu deria 
hayret, pek yerinde i~. Ha~i, 
bu mesele etrafında bir ıtirU bile 
husule gelmişti. • 

Fakat.. Vaziyetin nezaketlnı 
derhal takdir eden. Beflnci Sultan 
Mehmet, fırka ile mtbıakapya 
girifecek kadar budala değildi. 
Muhitini de karmak istemedi. Her 
tarafı memnun etmek için blynk 
bir kurnazlık gBaterdt. Salt Halim 
Paşanın (ıadaret kaymakamhğı)na 
tayinini irade etti. 

Sait Halim Pqa, (kaymakam) 
sıfatile aadaret mevkiine geçmit 
ve eıki namlarla teşriki mesai 
etmifti. Halbuki bu vaziyet, 
Kanunu Esasiye muhalifti. Mah
mut Şevket Paıamn ıehadetile 
reilt•D mahrum kalan kabine 
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Çocuklarını 
isti yen 

f Bqtarafı 1 iaci aayfada ) 
Hem de kurt köpeklerinin yav· 
ruıundan. 

(Faile Bey köpek meraklısıdır. E
vinde 20 tane kadar muhtelif cin.ta 
köpek vardır.) 

Tayrar Konu9uyor 
Enelki gtınkft facianın glinah-

~ ıız tahltlerinde Tayyar, Ltitfiye 
Hanım ile Faik Beyin büylik 
oğludur. Tayyar, enelıi gllnkti kor
kunç hadiseyi, el' an yüreği titre
ye titreye t6yle anlabyor: 

- Sabahleyin babam iıe git· 
tikten sonra annem bizi giydirdi, 
iskeleye indik, bir sandala bindik. 
Biz ıandalda başımıza gelecek 
faciadan biç habersiz, giiltıınyor· 
duk. Birden nasıl oldu, bilmem. 
Annem kucağında meme verdiği 
Kudreti birdenbire denize fırlattı. 
Ben apıfıp kaldım. Sonra ortan
camız Hikmeti de tuttu ve suya 
atıyerdi ve hemen benim tızerime 
abldı. Fakat hen aandalcı dayımn 
yanına kaçhm. Dayı beni tuttu 
ve kurtardı. 

KUçUk Hikmet neler 
aöylUyor? 

Lutfiye Hanımın ortanca çocu· 
ğu dört yaşındaki Hikmet, çetre
fil bir dille, başından geçen facia 
hakkında ancak ıunlan aöyli· 
yebiliyor: 

- Anne beni ( omuzlarım 
göstererek) buradan tuttu, yukarı 
kaldırdı, ıonra cup diye ıuya 
attı. 

Zavalh yavru denizde batına 
gel~olerl, boğulmak Ozere iken 
tekrar hayata kavutunaya kadar 
geçen zaman arasında olup biten• 
leri biç hatırlamıyor.' 

Oldürmek 
Ana 

.. nulce Davut O.fi Ço· 
cuklar1 Nasal Kurtardı 

L6tfiye Hanımı Defterdardan 
SlltlOceye geçirmek Dzere san• 
dabna bindiren Rizeli ıandalcı 
Davut Dayı 60 yaıanda bir deniz 
emektarıdır. Btlttin aopkkanhlı
tmna rağmen kendisini hayli p• 
11rtan facia hakkında fUnları an• 
labyor: 

- Sabahleyin AyYansaraya 
giderken kucağında bir, yanında 
da ild çocuk bulunan bir kadm 
kıyıdan bana mesleudi. Y anaıbm 
ve bun an karııya geçirmek için 
aldım. Biraz açıldık. Kucakta 
kOçük çocuk ağlamaya başladL 
Kadın 111sturmak için meme vereli. 
Slltlöce iskelesine 50 metre kadar 
kalmıth. Ben bir aandala çarp
mamak içill arkama bakark• 
kadan denize beyu birıey atb. 
Ben çocupn pia besini atbğmı 

aandam. Fakat batımı çev:ripte 
yanında duran ortanca çocutu 
omuzundan yakala)'lp denizu 
fırlattığını giriince aklua bqamdu 
Jitti. Kadın bu sefer de büylk 
çocuğu yakalamak istedi, 
fakat ben önledim ve denize 
göz atbm. Suyun Gıtüode ild 
minik el varda. Hemen kendimi 
denize attım. 

Bir elimle kucaktaki çocuju, 
öteki elimle de ortanca çocuğu ya· 
kalayıp kurtardım. Ve y6zerek 
sahile çakbm. 

Kadın Dell MI? 
Hidiıenin tahkikatile meııul 

olan Müddeiumumilik Lfıtfiye Ht· 
nımın akit muvazenaıinden şiiphe 
ettiği için muayenesine lüzum g31-
termit ve kadın dnn Adli bp 
müessesesine gönderilmiştir. __________ ,__ ··--..... --

Suryede Şiddetli Kuraklık Ve 
~ıtlıl< ~ar 

( Bqtarah 1 iacl sayfada ) 

g6rWmektedir. Kuraklık ve açlık 
bllhuaa Havran muatakaauadald 
tahribab yblhıden gazeteler hti
kümete tiddetli hDcu~ 7apmır 
larchr. Hlk6met fellketzedelere 
clajıblmak &zere (3500) lira gibi 
çok u bir para tahall etmiftir. 

Diler taraftan Ş.•dan ıel• 
haberlere •ire, Şam klyleri de 
ayal vaziyette bulanmaktadır. 
Onlar bu açlıkla peaçelefirku, 
hlktmet tahsildarlanma, jaaclar
ma11mn mlmlle de airqmaktadır. 

Bu ylzden Şam kl,Illlerindeo 
(200) il mtltecavlz zavallı, bu va· 
zlyetten pleyana gelerek, Şama 

gitmif, btlyllk bir ntlmayif yap
mıılar, Reiaictlmhuru girmek ı.. 
temiflerdir. Fakat poliı ntlma,ı,. 

çileri dağıtmafbr. Ntlmayitçi kly
lller Şam iplzlerinin de iftiraldle 
bllyllk bir kalabahk lallinde: 

- Açazl. Ekmek iatiyorud. 
Bize ekmek yerinizi .. 

Diye baykll'arak hlkamet ko
aajına hucum etmiflerdir. Fakat 
derhal yetifen alivari jandarma 
kanetleri aopa ve dipçiklerle 
nllmayifÇİleri datıtllllfbr. 

Hldiae Şamda J;lylk bir ke
der uyanchrmıtbr. Blçok telürlerde 
memurlara maaı verilememek
tedir. - J#o 

İtalyan Denizalb Gemileri 

Atina, (Huausi) - Faler limanını bir ltal~an deoizalb gemili 
flloau ziyaret etti, llç glln kaldı ve gitti. Size ltalyan denizalb ge· 
milerinia bir namini gönderiyorum. 



Arabistandaki Gizli Kuvvetlerin içyilzil 
Yazan : « * - 19 - 6·8-934 
Fakat Filbl ihtiyaten, adam

ları vasıta1ile bu mahmel işine 
lbnissüudun da razı olmadığını 
işaa etmeği unutmamıştı. 

Vehabiler ancak elinde yalın 
kılıçla mahmelin önüne atıldığı 
vakit lbnisıüudu gördüler, akıl
ları başlarına geldi. 

Fakat olan olmuı, Filbl mn
radına ermişti. 

Ondan ıonra ise bu kanlı lhti· 
lafın büyütülmesi, bu yaranın ka
panmaması için çalıımak lazımdı. 

Mısırdaki galeyandan istifade 
etmek, lbnissuudun en nazik da
marlarına basarak onu idare et
mek çok çetin bir iıti, Filbi bu· 
nu da sonuna kadar yaptı ve bu 
ihtilifı - Entellijens Servis arzu 
ettiği müddetçe • müzmin bir dert 
halinde muhafaza etmiye muvaf
fak oldu. 

işte Mısırla Ibnlssuudun araaını 
böylece açan Filbi, bu soğukluğu 
senelerle yani Saad Zağlul Paşa 

partisinin Mısırda susturulup it 
baıından uzaklaştırılarak orada 
lngilizlerle hoş geçinen bir hll· 
kfımet teessüs edinciye kadar, 
devam ettirmek vazifesini hak· 
kile ifa eyledi. 

Şimdi M111r konsolosunun Fil
biye niçin: 

- Sen bir musibetsin yl 
Filbi 1 

Deyişinin manası daha a-Uzel 
anlatılmış olmuyor Mu ? 

>1--

Blr sabah küçük fakat zarif 
bir yat limanda demirledi. 

Poc;ta vapurlarından ve araııra 
uğrayan Italyan, lngiliz ve Fran• 
sız harp gemilerinden başka bu 
mevsimde bu çeşit vapur gör
miye alışmamış olan bu liman 
için bu fevkalade bir hadise idi. 

- Mösyö Van dö Polun hu· 
susi yatı ! dediler. 

- Demek Mösyö Van dö Pol 
yeni bir yat alm1ş.. Ne mlinase· 
bet, bunu ne yapacak? 

Yatta bir ziyafet verildi. 
Hasis ve hisseti hastalık dere· 

cesini bulmuş olan Van dö Polun 
yani Seyyit Hüseyinin bir yat 
satın almasına kimse inanmak iı· 
temi yordu. 

Yattan bir alay viski sandık· 
lara, sigaralar, ve içlerinde kimse
nin, hatta gUmrük memurlarınm 
bile neler bulunduğunu bileme
dikleri birçok sandıklar çıktı. 

iki gün sonra da Mister Filby'yl 
alarak bu zarif yat cenuba doğru 
seyahata çıktı. 

Neden Van Döpol değil de 
Miıter Filby seyahat ediyordu. 

Adam sizde, Arkadaılık! 
Bunca yıllık dostluk Ye ah

baplık! 

- Nere ye böyle? 
Diyenlere, biraz evvel Mister 

Filby: .... 
- Yoruldum, hastayım, biraz 

hava değiştirmeye gidiyorum, 
şöyle Fersan'a kadar küçük bir 
seyahat, demişti. r 11 

Herkes : • Mister Filby inci 
saydına gidiyor, dedi amma, ha
kikat Mister Filby'nin biraz 
Yemen havası almaya, bir filcan 
acı Y em~n kahvesi içmeye git· 
tiğl merkezindedir. 

O bu seyahatleri sık sık yapar, 
------

[l] Fersan a<lnsı ltalyanlardadır. 
Dalırialımerin meşhur incileri bu civar· 
da çok bulunur. Orada yine ltalyanla
ruı elinde ve y ine incisile meşhur 
D oulek adası da vardır. 

şu farkla ki bu defa kara yolun· 
dan değil deniz tarikinden gidi· 
yordu. 

O böyle dolaşırken Hicaz' da 
da yine evvelce Mister Filby 
ile Lavrens'in müştereken çıkar· 

mış oldukları İbnissuut - Yemen 
ihtilafının tazelendiği haber alı
nıyordu. 

Yemen bir türlü lbniasuutla 
anlaşamıyordu. 

Çünkü arada bir kan davası 
vardı. 

Ve bu kan davasını ortaya 
cıkaranlarin Fibi il Livrens oldu• 
ğunu bilenler de çok azdı. 

Anlatayım: 

Lavrens Şerif Hüseynin, Fllbl 
de lbn;asuudun yanında idi. Har~ 
biumuminln en buhranlı günlerini 
yaşıyorduk. 

Ceziretülarapta Osmanlı hA· 
kimi yeti namına cenupta Yemen 
ve şimalde Medineimünevvere 
kalmıştı. 

Medine mahsurdu. Orada Hi
caz kuvveiseferiyesi kumandanı 

ferik F ah rettin Paşa bulunuyordu. 
F ahrettin Paşa derken biraz 

durmak limmdır. 

Çünkli (Medine) bir tarafta 
şimalden 1300 kilometrelik bir 
demiryolu ile Şama bağlı idi ve 
Lavrens mütemadi faaliyeti ile za• 
ten pek cüz'i bir kuvvetle muha
faza edilen bu yolu kapamıştı. 

Orada köprüler tahrip edilmiş, 
raylar sökülmüş atılmış, geçitler 
yıkılmış, istasyonlar berhava edil· 
mitti. Ve bütUn bu tahribatı usan• 
mlHhn, iişenmeden, yorulmadan 
çalışan, ve böylece arada bir. tren 
kaçırmıya uğraşan Türklere nefes 
aldırmamak için Lavrens, yapı· 

yordu. Bu ele avuca sığmıyan 
İngiliz, gece gündliz şimdi bu İ ~ · 
le meşgu dü. Çünkii onun için 
Medinedeki kuvveiseferiyemiz bii
ylik bir tehlike idi. Fahrett in Pa
şa merkezle muvasalesini temin 
eder de kuvvetlenirse çölde } ap
madığı kalmıyacak ..• Lftvrens bu
nu pekala biliyordu. Zaten çölün 
b~lli başlı emirlerinden lbnürre
şit Medineye gelmiş, Fahrettin 
paşaya misafir olmuştu. 

Ya lbnissuutla anlaşırl;ırsa ..• 
....... N'I ................................................... . 

Son Posta 
Yevmi, alyaal, H-adiı ve Halk ıraute.i 

Eeki_Zabtiye, Çatalçeşaıe ıokağı, 25 
l&TANBUL 

GazetemizJe çıkan yazı 
ve resimlt:rİD bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
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Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. K.r. Kr 
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ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli pe~iodir. Ad reı 
de&i~tirmek 2& kuru.tur. 

Gelen eflr•k geri verilmez. 
ilinlerdan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilıivesi liizımdır. 

Posta kutusu ı 741 lttanbul 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 

1 

O halde bu lbnUrreşidi temiz· 
lemek lazımdır. 

Lavrens Filby ile el ele verdi, 
lbnissuudun eski bir kininden ve 
yeni heveslerinden iıtifade ettiler, 
lbnirreşidin hakkından geldiler, 
oğlunu da esir aldılar, bu derdi 
kökünden kazıdılar. Fakat bu 
yetmezdi. 

(Arkaaı var) 
···························································••· 

1 
Dilnga llctual Haberl•rl 1 

ita/ya 
Ve Lehistan 
Kömürleri 

İtalya hükumeti Şark ıimendi· 
Karşılıklı ferleri için Lehis

b/r anlaıma tanın Silizya ocak-
/d larmdan 380 bin 

yapı ı ton maden kömürU 
almak arzusunu göstermiş ve 
Lehistan hUkfımetile bu yolda 
bir anlaşma yapılrnıttır. ltalyanın 
alacağı bu kömürlere mukabil 
Lehistan da ltalyadan makine ve 
yedek aksamı mübayaa edecektir. 

* Romadan bildiriliyor: Sovyet 
.-,~,-a-lg_a_ı-,6-· Rusyanın İtalya 

s ile ticarl münase• 
ovget batı arttırılacaktır. 

.__ıi_ca_r_e_t_i _. Moskovadan bu-
raya gelen haberlere göre 
yakında bir Sovyet ticaret heyeti 
Roma ve Milanoyu ziyaret ederek 
ltalyan müatahsilleri ile temama 
gelecektir. Bu temas neticesinde 
takas esasına dayalı bir anlaşma 
yapılması ve iki memleket men
fcatine uygun yeni bir eşya mü
badelesinin başlaması çok muh
temeldir. 

Yugoslavyada taze Erik ihraç 
Yugoslavya- mevsimi başlamış· 
nın Erik tır. ihracat Bosna 

ihracatı 
ve Hersek mıota
kalarmın en faal 

bir merkezi olan Braçko şehrin· 
den yapılıyor. Daha şimdiden bu 
şehirde büyük bir hareket görül· 
mektedir. Yugoslavyanm Dani· 
marka konsolosu da dahil olduğu 
halde Erik ticaretile alakadar 
olao birçok "'evat bu ıehirde 
toplanmış bulunuyor. 

Yugoılavyanm kuru ve siyah 
erik ticareti meşhurdur. Fakat 
bunun yanında yapılan yaı ihra
cat ta ehemmiyetten uzak de· 
ğildir. Geçen 1933 ıeneıinde 
yalnız Braçko ıehrinden yapılan 
taze siyah Erik ihracatı 2500 
vagonu bulmuştur. Alakadarların 
tahminine göre bu ıene de hemen 
hemen aynı miktarda taze Erik 
ihracı kabil olacaktır. 

* 
Bulgaristanda ıon bet ıene 

Bulgarlar mahsullerine ait 

k . t ••t .• l olmak Uzere 5455 
es ı u un •· t tütün d . on var ır. 
ll'ı satıyorlar Bu tUtilnlerin ıa-
tılabilmesi için Bulgar hükumeti 
bir kararla bunları takasa tlbi 
tutmuı ve bu işle uğraımak 
üzere bir de komite tayin edil· 
mişti. 

Bu komite bir Alman grupu 
tarafından yapılan satın alma 
teklifini kabul etmiıtir. Bu grupa 
satılan eski tlltUn miktarı 3788 
tondur. Şu halde geriye yarıdan 
daha az bir kısım kalmııtar. 

a ·i K A Y B 
Ba Sltanda Bergin 

------------ İtalyancadan nakleden: H. Rauf--• 

BİR DON JÜAN ..............................................•. 
Vladimlr Holç glizel bir bah- öğrenmek istedi. Memur: 

riyeli idi. Şık, yakışıklı, hakiki - Arzunuzu yerine getiremi· 
bir fatih tipi ve mükemmel bir yeceğim. dedi. Şehrimizde yetmit 
kalp hırsızı. Kıymetli bir bahri· kadar Lilyan Derbl var. 
yeli olan Holç kadınların naza- Hoç cesareti kırılarak gemiye 
rında da pek kıymetli idl. Kıy- avdet etti.Wakat ümidi kırılmamıştı. 
metli ve talihli... Her şehirde bir Onu başhce muhitlerde aradı. 
aşkı, her limanda bir sevgilisi ve Sinemaların, tiyatroların önünde 
her sahil memlekette muhakkak durdu. Bekledi. Bir Pazar günU 
bir perestişkarı vardı. Tanıştığı sabahtan akşama kadar şehrin 
bu güzel kızların hiçbirile mes'u- spor yerlerinde dolaştı. Bakındı .• 
Iİ) et altına girmem~k için tetik Bütün araştırmaJarı neticesiz kal· 
davranırdı. On, on beş giln süren dı. Bu kadın onu büyülemişti. 
bir aık, iki haftalık bir eğlence, HayaJini gözlerinin önünden, ha· 
bazı hediyeler... Yallah başka tıraıını kalbinden söküp atmak 
bir limana, yeni bir fethe doğru. kabil olmıyordu. Aşk ona ne fe· 

Her ıabah postaya uğrar, bir na oyun oynamıştı! Hayatında ilk 
sürü mektupla dışarı çıkardı. defa oJarak bir kadın için büylik 
Bunların hepsi güzel, aıık, tatlı bir Istırap çektiğini hissediyordu. 
hatıralarla, buseler ve ümitlerle Gemi ıehri terkedip giderken 
dolu mektuplardı. kalp hırsızı andiçmiıti: "Altı aya 

Holç bunların hepsini okur, kadar reımt iznim çıkacak o za• 
gülümser, ve bir gurur hissederdi. man buraya gelip seni bula· 
Nasıl güzel bir kız görilnce der- cağım, dünya yıkılsa sen, Lilyan 
hal onun aşkile yanarsa, sönme• benim karım olacaksın. 11 si de o derece çabuk olurdu. 
Gemi demirleri alınca, son aşkın· lf. 
dan eser kalmazdı. Sözünü tuttu. Alb ay sonra * kalbi ııkıntıdan taşkın bir halde 

döndü. Müsterih tavırla şehrin 
merkez sokaklarında dolaştı, 
aradı, kalbinde gençliğinin en saf 
aşk teranelerini duyuyordu. Cad
delerde karşılaştığı her genç 
kızın yüzUne dikkatle bakarak 
yürüdü. Bir iki sinemaya girdi. 
Karnını doyurmak için lokantaya 
gitti, yol yUrümekten, aramaktan 

~alp hırsızı bir gUn yeni bir 
şehire çıkmıştı. Paydos olan sine
maların birinden çıkan genç bir 
kızın emsalsiz güzelliğine vuruldu. 
Derhal yanına sokuldu ve gülüm
ıiyerek: 

Affedersiniz, matmazel, 
refakat etmeme müsaade ederler 
mi? 

Genç kız batını önüne yorulmuıtu. Otele giderek iıtira
hat etmeyi ve taharriyabna ertesi 
gUn tekrar devam etmeyi düşün· 
dU, zaten vakıt gecikmifti. Bütün 
ümitler hiç olmazsa o alqam için 
suya dütmilştil. O eınada önünde 
bir otomabil duran, büyUk par• 
maklıklı, kapısı ardına kadar açık 
bir bahçenin önünden geçiyordu, 
bahçenin nihayetlerinde kuvvetli 
ziya lftızmeleri ve bu ziya 
huzmelerinde iki kitinin Umltıiz 
bir mücadelede çırpındıklarını 
gördil. Kılığından adi tabakadan 
olduğu anlatılan bir adam kollan 
arasındaki genç kızı hırpalıyor ve 
kapının önUnde duran otomobile 
doğru sUrUklemiye çalışıyordu. 
Gecenin sessizliğinde kadının acı 
iniltileri işitiliyordu: 

eğerek: 
- Hayır! diye cevap verdi 

ve hareket etmek üzere olan bir 
tramvaya atladı. Holçta atladı. 
Fakat hiç beklemediği bir ıahne 
ile karıılaıtı. 

Genç kız bir tanıdığı ile tatla 
bir muhavereye baılamıı araaara 
gevrek kahkahalarla gülüyordu. 
Holç dudaklarmı ısmyor, gözle
rini asabiyet ve kıskançlıkla onu 
yemek istiyormuı gibi yüzüne 
dikiyordu. Biraz sonra tramvay 
durdu, ikizler indiler. Bahriyeli 
peşlerine düştü. Yarım saat süren 
bir t akipten sonra bizim ahbap 
başka bir sürprizle karşılaştı; 
çiinkü onları aynı kapıdan içeri 
girerlerken görmüştü. Asabiyet
ten sararmış olduğu halde, bü
yük evin karşısında, belki ora
dan çıkan bir kimseden kendini 
zalimce bakan onun, HolcUn, kalp 
hırsızının yüzilne bile bakmıya te· 
nezzül etmiyen bu kadın kakkın
da belki bir malumat abram Umi
dile dikildi ve bekledi. 

Biraz sonra ayni kapıdan cana 
yakın bir hizmetçi çıkıyordu. 
Y aklaıarak : 

- Affedersiz • dedi • gri 
tuvaletli kara gözlü, kumral 
saçlı, ağzı gilzel, genç, ıık mat
mazelin ismini biliyorsanız lfıtfen 
söyler misiniz... Burada oturduğu 
halde .... 

- Evet zannedersem ..• Fakat 
bu apartımanda kırktan 
fazla aile oturur genç kızların 
adedi de çoktur. Bilmem... Bir 
kere kapıcıya müracaat edin 
belki ..• 

Ben de ne aptalmışım ... 
• Hakkı var • dedi ve kapıcının 
odasına daldı. 

* Kapıcıdan yalnız isminl öğre-
nebilmişti. Lilyan Derbey hakkında 
fazla malumat edinemedi. ÇUnkU 
Lllyan o gUne kadar ilk defa 
olarak apartımana girmiş ve ikind 
katta oturan bir aileye ufak bir 
haber bırakmııb. 

Lilyan kapıcıya göstermesi için 
kartvizitini verdiği zaman ancak 
iamiol okumıya vakit bulmuştu. 
Başka bir ıeye dikat edememişti. 
Hiddeti son haddine varan bah
riyeli kızın çıkmasını beklemedi. 
Vakit gecikmiıtl. Gemiye dönmek 
lazımdı. Ertesi gUn (***) nin kişe· 
ıine mUracaat ederek, güzelliğine 
hayran olduğu Lilyanm adresini 

- Beni bırak! .• Beni bırak ••• 
Canım yanıyor •.• Korkuyorum. 

Vladimir sarardı, olduğu yerde 
sallandı ve bir aslan gibi güğre
di. Uyuklamakta olan şoföre 
ehemmiyet vermiyerek ıimıek 
gibi bahçeden içerl daldı. Gözle· 
rine inanamıyordu. Bir hayal gör
düğUnll zannediyordu fakat bu, 
bir hakikatti. Herifin kollarındaki 
kız, aıkınıo, hayalinin kızı " LU
yan Derbi " idi. Gözleri kararmıt. 
başı dönmiye baılamıfb. Ne ya
yapacağını o anda kestiremiyen 
bahriyeli kalbini dinledi ve hızla 
herifin üzerine abldı. 

Enseıinden tuttu Ye sarstı. Et• 
raftan kalınla inceli " imdat ,, aa• 
daları yükseldi ve erkekli kadıob 

ufak bir kütle bu dramatik ıah
nenin üç protagonistinin etrafını 
ıardılar. O esnada hakim bir sea: 

- Ne var? Ne oluyor? Diye 
sordu. 

- Bir delil • diye bağırdılar • 
bir delil Hakim seı: 

- Derhal onu dışarı atın! 
dedi. 

Vladimir Holç aararmıf, altüst 
olmuı, ıaşırmıı bir vaziyette 
kendikendine: 

"- Ne yaptım? ... Ne oluyor? •• 
Neredeyim? .. ,, diye ıordu. Sekiz, 
on kol onu tuttular, bahçeden 
dııarı atarak kapıyı kapadılar. 

• Ertesi eabah gazetelerin ıD-
tunlarında ıöyle bir yazı okunU"" 
yordu: «Aktör Klarck W est bir 
filim çevirdiği esnada zavallı bir 
delinin hücumuna uiramııhr.• 
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Maltepe Yangını 
Harikzedelerin Za;;n 100 Bin Liradır 

Evvelki gün Maltepe'de çıkıp üç 
Hat devam ederek iki mahallede 
cem'an ( 31 ) evin kül olmaııile 
neticelenen bu facia etrafında 
son malumat aşağıdadm 

Ateş, Maltepe'de istasyon ar· 
kasında Bostan sokağında bah· 
Çtvan Hasan Ağanın kiracı bu• 
lunduğu iki katlı ahıap evden 
çıkınışhr. Saat tam dörde on 
kala binayı saran alevler, dışar• 
dan görülerek itfaiyeye haber 
\'erilmiş, fakat ıimal rilzgirımn 
fevkalade denecek bir hızla es· 
inesi ateıin çabucak genişleme· 
ıine ve yandaki eve sirayetine 
llleydan ver.niştir. 

Yirmi dakika içerisinde, Kar· 
tal, Kadıköy ve Adalar itfaiye 
gruplan hadise mahalline gel· 
nıişler, icap eden tedbirleri 
almıya başlamışlardır. 

Fakat ateşin ilerleyişini durdur· 
nıak mümkün olamamış, Bostan 
ıokağındaki evler kamilen yan· 
dıktan sonra ateş, r arla sokağına 
oradan da Bostanlar cadC!esine 
atlamıştır. Üç saat ayni hızla de

vam ettikten ıonra son olarak 
Bostanlar caedesinde inhisar me
nıurlarından Ali Galip Beyin evi 
de etrafa yayılan alevlerden 
kurtarılamamıştır. Yangın, bu ev 
)'andıktan sonra söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, yan· 
gının çıktığı ev, Habip Efendi 
isminde bir bahçıvana aittir. Ve 
(2) hin liraya sigortalıdır. 

Hadise sırasında, bu evi kira 
ile tutan bahçıvan Hasan Ağanın 
(12) yaıındaki kUçUk kızı Hatice 
evde bulunuyordu. Hatice, mut
fak olarak kullamlan ınahalde 
patlıcan kızartmak istemiş ve 

etraftan topladığı çalı çırpıyı 
buraya yığmıştır. Fakat fazla ge
fon alevler tavayı ve yağı tu· 
tuşturmuş, kızcağızın su dökmek 
btemeaine rağmen, ateş bağda· 

J diye sirayet etmiştir. 
1 Bunun nzerine Hatice feryat 

içerisinde kendisini sokağa atmıı 
bağırmıya başlamışbr. KUçUk kız 

k·ıd>v · aman evde sorguya çe ı ıgı z 
kimse bulunmadığım söylemiş 
vaziyeti olduğu gibi anlatmışbr. 

Klmlerln Evi Yandı? . 
Evvelsi günkü faciada Evı 

yananlar ıunlardır: 
Bostan sokağıoda: Habip Ağanın 

iki evi, Filorinalı Nazike Hanımı~, 
Osman Efendinin, Kabak O~e~ır 
Ağanın, hafız Bekir Efendınm, 

H . Hanımın, izzet Beyin, 
ayrı ye 

Hüseyin Efendinin, Havva ~anı· 
mm, Safiye Hanımla, Hamdi Ef.-

dinin evleri. H 
Bostanlar caddesinde : Zeynep. .a· 

imam Nuri Efendinıo, 
nımın, Ah t 

Ef d . ·n me 
Hüseyin en ını ' 
Ağanın, Rasim A~a~ın, ~ d~· 
kumacı Hüseyin Efendmın, Kamil 
Ağanın, Mümin Efendinin, Sey· 

fettin Beyin, Şaziye Hanımın, 
Hüseyin Nusret ve Rasim Efen· 

dilerin evleri. 
k w d . HaJı"I Agv anın, Tarla so ııgıo a. . 

Yusuf Efendinin, Ali Galip 
Beyin, Davut Efendinin evleri. 

yanan binaların çoğu birer 
katlı, ahıap evlerdir. Ekserisinde 

h . aı"leleri oturmaktadır. mu acır 

Bunlardan, Hüseyin Nusret ~e 
Rasim Efendilerle Hafız Bekır 
Efendinin ( 10) numaralı evi 
(3500) liraya sigortalı bulunmak· 
tadır. Yapılan tahminlere göre 
zarar ve ziyan miktarı kıymet 
itibarile ( ı 00) bin lirayı bulmak· 

tadır. 
yangın sırasında, Maltepe 

birinci ilkmektebi binası da yan· 
mak tehlikesine maruz kalmıJ, 
fakat kurtarıla bilmiştir. Yangında, 
muhtelif kimselere ait olarak 67 
tavuk iki kuzu ve üç kedi de 

alevler içinde kalmıştır. 

~====~-~-=--ıı 
[ lstanbul Belediyesi ilinları -

.. 250 t 18 kiloluk battal bir ince 
Mübayaasına lüzum gor~~~ t ve ;g kilo renkli matbaa mü

hamur kağıt, 50 top zamklı agı Tali olanlar şart· 
rekkebi kapalı zarfla münakasaya konulmuş~ur. at petmelı' müoa· 

M d .. l"" "·· muraca • 
llame almak üzere Levazım il ur ugun~ t kbuz veya mektubu 
kasaya girmek için de 150,5 liralık temına .. ~a saat on beşe kadar 
ile teklif mektuplarını 9/8/934 Perşembe gun u3999,, 
Daimi EncUmene vermelidirler. 

• 
• 
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liizi~ Fındık Mahmut iflb 
etmişi.. 

- Deme? .. 
- Yanke~iciliği bırakmış, Ye-

mişte suculuk ediyor!. 
Düştü zavallı !. ...... -. ._..._. ..... ._ •&~-----·-
Hangi Mektebe 
Gireceksini~ ? •. 

Gazi r·erbige 
Enstitüsü 

Gazi Terbiye EnatitDsO Ankarada· 
dır ve buraya liıe mezunları kabul 
edilir. Ancak talipler aranında müsa· 
baka imtihanları yapılır. Muvaffak 
olanlar mektebe kabul edilirler. Mek
tap leyli maccanidir. Mufuaal kayıt~ 
ve kabul şartl~ın her tebrin Maarif 
idareJerile, Muallim Mektebi mudür· 

lüklerindo bulunur. 
Gazi 'l'crbiye Enstitüıll ortamek

teplere ve orta dereceli meslek mek· 
teplerine müdür, müfettiş ve umumi• 
yetle beden erbiyesi, resim ve it 
dersi muallimi ycti.ttiren bir milesse
sedir. Müsabaka imtihanları (2) ve (3) 
Eyliilde yapılacaktır. 

Küçük Baytar M~ktebi 
Baytar Sıhhiye MeKtcbi IstanlJul

dadır. Bu mekteb~ ortamektep me
zunları alınır. Talip olanlar araııında 
milsabaka imtihanı ac;ılır ve muvaffak 
olanlar kaydedilirler. Mektep leyli vo 
meccanidir. Ziraat Vekaletine bağlıdır. 
Tah&il miiddeti bir ıenedir. Melctep
ten çıl<acıık olan talebeler baytar
lar nezdinde küçük hayvan sıhhiye 
memuru olarak çahtırlar. 

tundan batka bir de Ankaracla 
Yüksele Baytar mektebi vardır buraya 
liıe mezunları alınır. 

Cevaplarımız 
Karilericniz<len E. P Osman Nuri beye: 
- Suallerinize cevabımızdır : 1 • 

M~kteplen Ne',et farkı gözetilmez. 
2 _ Zeytinburnu YedikuJeden sonra 
pek az bir mesııfededir. 3 - Küçilk 
zat it mektebi tahsili 3 senedir. On· 
dan sonrn 6 sene hızmeti mecburiye 
vardır. Terfii maaş terfiidir. Bu hu· 
susta üskerJik şubelerinde matbu 
artnaınelerden daha f..ızla malümat 

!labılirsin . ı. ·l - Söylediğiniz ıekiJde 
y şı oltln talebe diğe~ talebeler 

'b' · muameleye tabı tutulurlar. 
gı ı aynı 

S 
2 

c!e lir müddet evvel neırettiğimiz 
't dahilinde m\°lktebe müracaat 

ıeraı 

ediniz. 

* l\ız lıııesi talebesinden Zehra lI. : 
_ Çapa Kız muallim mektebine 

• ı. .-
1 

niz için tamfissıbha olmanız, 
gıreuı me l 

.. .. 1 1 ıahibi bu unmanız, Orta-1: usnu ıa 
kt l n meıun olmanız, llzımdır. me epe b" 
Siz ortanıektebt ıtirmit olduğu· 

.. Eylülde muallim mektep• 
nuza gore, . 

. d açılacak lmhbanla.ra giriniz. 
!erın e . ti.h • k . d"kl •1 aınıfın ım anına gırme 
iste ıg.nı -
. . 1. ı'ıdedir. Daha fazla malumatı 

aı:ıın e ın "d k b'J' . ktebe fl• ere iStrene ı ır· 
bızzat ıne 

siniz. 

K ada mıııtlliın Feni Beye: 
onY l'k muallim mektebi mezunu 

6 ıene ı Ü . .t . a göre nıversı eye gıre-

oldu~u~uzl. stediğiniz fakültelerin, mül
b'liraınız.. 1 hukukun yakımıda kayıt Ye 
k' e ve ıy 'tini bildireceAiz. Mufaaaa-
k bul ıeraı , . 8 na göre hareket ederınnı:ı. 
lan okur o 
efendiın. 

fzmir değirmendağı Salih Efendiye: 
Kil Ok zabit mıektebi için yaıınız 

Sayfa 11 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« 

Sögliyelim ... 
.. .. 

Size Tabiatinizi 
~~~~~~~~~~~~~ 

Hesnıinir.i kupo ıı ilo ~öıııleriııiL. l\ıı p ı·ı diğer ınyfamızdad ı· 
..,,., -=-

9 lstanbul; Nahi
de Hanım; Zeki ba
kışlıdır. Şımarıkça ve 
hoppaca hareketlerde 
bulunmaz, derslerHe 
ve intizam kuyudatile 
nlakauar olabilir. Ebe
veyninin znpt ve rap
tı altındadır. Hatalı 
hareketlerde bulun
maktan çekinir. 

iutizanıpen:erdir. 

.. 
10 M. Şevki Bey: 

Ağır başlıdır. Fazla 
konuşmaz, kendisini 
gösterici harPketlerde 
bulunmaz, işlerinin 
yorulmadan ve kP~tİr· 
me yolJa.rla lıalled ıl
me~ini ister. <.'nbıık 
kızmaz, kızarsa eıddet 
gösterebilir. Sııreti 

umumiyede geçimli ve 

~ 

6 Bandırma; Mus
tafa Zeki Bey; Yavaş 
ve sakin tavurludur. 
Fakat göriindüğü gibi 
kendi halinde değil
dir. Etrafı sessizce 
tetkik eJıır. Hat ve 
hareketlerini menfa.
atlP,rİne göre tayit 
eder. Parayı sever ve 
tutumlu olur. .. 

53 lıtonbul; H. T. Hanım; 
( Re&mlnln dercini latemiyor ) 

Konuştuğu insanlarla bir cepheli 

konn~ur. Fiil ve hareketlerinde barni
miclir. f'evdiğiııi <·andan sever, sevme-

diğine de tok, ıo~uk ve açık <lavraua
bılir. E1<r:ıeriye. kııı:ı ça~ık ve ı;uratı 

aeık olabilir \'e muliren gülüp nt•şele• 

ne bilir. 

on a'tıdan büyük olmama11, sıhhatli 
bulunmanız, ilkmektep mezunu olmn
nız, ıuiahltll< sahibi bulunwnmanız 

lazımdır. Melttepte tefrİnitıvve) ve 
mayısta imtihanlar açılır. Bu imtihan
larda munff ak olmak tarttır. 

lf 
İzmir Kemcraltı İsmail Be)'O ı 
Mektubunuz vazıh değildir. Yatı· 

nızı, mezuniyet derecenizi, ııhbatinizl 
bildirmiyorsunuz. Mevz.ubah• ettiğiniz 
Nafıa Fen Mektebi ıartnameai 1!8 
temmuzda, Deniz Ticaret Mektebi 24 
temmuzda, gazetemizde çıkmıştır. 
lktısat ve Ticaret Mektebi de yakında 
çıkacakhr. Bu mekteple.do fartname· 
lerlni kıaaca bi dirmektense, muf aual 
malumatı havi olan o tarihteki ga:ıe• 

tele:imizi okuyunuz. 

* Karilerimizden Mehmet Süleyman 

Deye; 
Muvoffakiyetler dileriz.. Derslerinize 

adamakıllı bır ıekilde çalıtm nm 
tavsiye ederiz. 

* ]{um kapı karilezimizden Hikıuct 

beye: 
Mektep mildllriyetine müracaat 

ediniz ve 9 uncu ıunıh takip edip 
edemiyecetinizi sorunuz. Bu umumi 
bir 9art değil, huauai Ye ıahıa kalmıt 
bir meseledir. Taniyemlz budur. 

* Çengelköyünde Nurettin Beye s 
Gazi Terbiye enıtitüıünün terailinl 

neırettik ııözden geçiriniz. 

* lzmirde birinci beyler ıoknğında 
dişçi Abdillkndir Beye: 

Çocujunuıun tahsU hakkını ancak 
Maarif VekiletUe tema1a gelerek 
arayabiJirsinlz. Ayrıca mektep idare
sine de müracaat ederek, bu temasa 
i4itiraklerini temin ediniz. Eğe• mek. 
tep ıizi gayrimeşru bir tekilde iğfal 
etmifıe mahkemeye mtlracaat eder, 
zarar z.lyan iıtersiniz. 

lf 
Menıio zade biraderler firınasile 

mektup gönderen kariimize; 
Bu sene Aurupaya müh~ndislik tah

ıili için talebe gönderilip, gönderil
miyHetlni bilmiyoruz. Bunu vekllet· 
ler muayyen bir :ıamanda tenıip eder• 

·~ --7 Anknra; Mustafa 
Bey; 1\ ı!lmen mağrur
dur. l Tıııırıınu gijze
tir, tahRkküme h k<lir 
ve tenkide gü~liikle 

tahanımül eder. Gön· 
lünü kolaylıkla almak 
mümkündür. Methe
dilmekten hu du) ar, 
kendisine ehemmiyet 
verılınosini ister. " 

• 8 Ankara Hakimiyeti Milliye mat• 
baasıoda müceJlit H. • 
Osman: lşıııi bilir, 
başka.lanna karşı pek 
uysal davranmaz, lıcm 
sınıf e.rkndaşlarına 

karşı serkeş ve tok 
sözlü olabilir. Hır ee· 
yin fena taraflarını 
daha çabuk görür, 
tenkit yapar, menfa• 
atierini anlar bir 

ıueaa lıususiyetierıle hareket eder. .. 
5 Buraa: Osman 

Şevki Bey; Zekidir 

1 :ş) a ve hadisatı tet
kik ederken dikkatli 
davrauır. Pek sNbest 

tavııdıı değildir. Kıs

men tutuk vo ~ekin
geudir. Menfaatlerine 

karşı pek kanaatkar 
olmı) abilir. ... 

ö8 İstanbul; F. N. Hanım; 
( Resminin dercini latemlyor ) 

Her şeyi anlaruak1 dinlemek merc.• 
kındadır. 'feccı~Eiis hisleri fnzludır. ( 'a
buk heyecana gelir, bedii zevklere 
ehemmiyet verir. Ev işlorlle ~ orulmak 
istemez, bu meı;elade emir ve kumnn• 
da) ıı sahip olmak ar:rusundlldır. Ma. 
donlarına karşı pek kırrnı ol rna.ycın 
tahakküm \'az.iye! leri alır. 

= 
Jer. Karar ani olıırak çıkar. Binaen• 
aleyh gazetelerde bu husuata çıkınaıı 
muhtemel olan iJiinları takip ediniz. 

* Bnbneski ÜFmnn oğlu lsmnil l 'f.yeı 
Hnva mAkinist mektebi de orta• 

mektep mezurılarını kabul eder. 
Binaenaleyh Gedikli Zabit mektebini 
tercih ediniz. -···· ...................... ,.., 
/(endi Kendisini 
Yetiştiren 
Bir Genç Kız 

RHaam Fetma Mua//•r Hanım 

Galatasaray lisesi aalonlarında 
bu sene açılan reaim sergisine 
Fatma Muzaffer hamm isminde 
bir genç kızın da bir resmi ka· 
bul edilmiıtir. Fatma Muzaffer 
hanım bu gllne kadar hiç resir. 
tahsili görmemiş, fakat küçükte·ı 
beri kendi başına çahıarak fır· 
çasım gUnden gUne kuvvetlen· 
dirmiş ve bu glin eserleri büyük 
sergilere kabul edilen bir ressnm 
olmuştur. Fatma Muzaffer hanım 
bu sene sergiye bir eser vermiştir. 
Gelecek sene daha çok eser ver· 
mek için şimdiden hazır:anmak· 
tadtr. Kendi kendisini yetiştiren 
bu genç hanımı tebrik euer.z.. 



AYAGINIZA 
İTİNA EDİNİZ 

Bu sıcak günlerde ayaklarınız terler, şişer 
ve ıstırap verir. Ve bnznn da iltihaplanarak 
gliçlükle yiirüyebilirsiniı. Dununla beraber 
meogaleniz icabı olarak mUtomadiyen yiirümek 
mecburiyetindesiniz. 

Müsait zamanlarınızda aaf hava teneffüs 
etmek ve birsı dinlenmek için küçük bir 
ıezinti yapmak iıterainiz. Fakat ayaklarınız· 

dan muztaripsiniz ve artık hiQbir yere kımıldanmak iıtemezıiniz. Hulasa : 
lııtıraph ayaklarınız haıebile hayatınız zehirlenmiş olur. 

Buna da çare R A D İ O SAL T S toıu kullanmaktır. 
Akşamları, ayaklarınızı yıkayacağınız eu derununda kaii miktarda RADi~ 

SAL TS tozu ilave ederek mükemmel bir banyo yapınız. l\yaklımnızıo adalelerı 
kuvvetlenecekr sancı ve iltihabı zail olacaktır. 

lJk banyodan itibaren mücseir bir tedavi hi111edecek Ye birkaç gün zarfında 
kendinizi hllfif ve Iaal bulaoakaınız. Velhasıl yaoamak zevkini ı ktiaap edeceksiniz. 

Bir Müdür Ararlıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde te9ekkUI eden bir 

kooperatif idareye muktedir tahsil görmUt Usan• 
aıına tecrUbell bir mUdUr aranıyor. Bu evsafı haiz 
olup ta tallp olanların tercUmel hallerlle bulunduk· 
lar1 itlerden aldıkları vesaik suretlerlnl ve ne gibi 
9eralt ve Ucretle bu iti deruhte edebileceklerlnl 
fotofiraflle blrllkte lstanbul, 176 No. posta kutusuna 
(Kooperatif) rumuzlle göndermelerl. Kabul t•raltlnl 
haiz olmıyanlaran gönderdlklerl evrak adreslerlne 
iade olunacaktır. (1606) 

İstanbul Mıritakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden : 

fstaobul Mmtakaaı Dahilindeki Maliye Tahakkuk ve Tahsil 

Şubeleri için 106,250 kilo odun aleni surette münakasaya çıkarıl· 
mııtır. Mezkur oduna verilecek fiat mutedil görüldüğü takdirde 
2G/81934 tarihine mtisadif Pazar günU ihalei kat'iyui icra oluna• 
oaj'ıodan Taliplerin yevmi mezkurda 100 lira pey paralarile Müdü· 

ritetimtz Mubayaa Komiıyonuna müracaatları ilin olunur. "4394,, 

SON POSTA 

MUHASiP ARANIYOR 
Taşra için Fran•ızca bilen Türk 

vatandaıı bir muhulbe ihtiyaç var• 
dır. Talip olanların i•tedlklerl maaf 
miktarını bildir~n mektuplarını İs
tanbul 176 No. h posta kutusu adre• 
•ine cıM. 8.,. rumuzile g8ndermelerl. 

,.. (1694) ~ 

YAZ 
GÜNEŞi 
Cildi Jlalnız Hmerl•tmelcl• 

kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmiyen bir takım 
kabarcıklar, ıivilceler s 

lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Kallananlnr için bundtın 
endiı•g• lüzum 9oktar. 

Bu harikulide krem gll• 
neşin ciltte tahribat yap· 
masma, kat'iyen meydan 

vermez. 

SERT SAKALLIIJARA "IÜJDE 
--- .. .;;- -~~· ~---- ---.. +r-s oi-m·e.f a ~ 
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Türkiye umumi mümeııaili: lıtanbul 
Sultanhamam, Camcıbaıı Han N'o.10 
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Zafiyeti umumiye. iştihasızlık ve kuvvetsizlik halabnda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

[Jnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Nilmuneıi mucibince bin adet Üzüm küfesi 818/934 tarihin• 

mUıadif Çartamba gUnQ aaat " 16,, da pazarlıkla alınacaktır. Ta· 
liplerin yevmi mezkfırda % 7,5 teminat paraıile birlikte Ciball'de 
Levazım ve milbayaat Şubemize müracaatları ilin olunur. "4354., 

Kiralık Otel 
Buraada Gazi Paıa cadde•inde hnada Ye ltlek mevkide buluau 

HALK OTELi kiraya Yirilecetfnden talip olanlar otel albndakl Luça 
Zade Kardeıler matazaatna milracaatleri rica oluıaur. (1462) 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinları 1 
SATILAN EMLAK 

Esas No. 
104 

Mevki ve Nevi Teminat 
BUyUkada Nizam 154 ada 3 parael No. 12140 300,- L 
metre çamlık. 

108 BUyllkada Nizam 155 ada 18 parael numaralı 185,- " 
1480 metre çamlık ( Sef ero~lu köıkleriuin 
yanındadır.) 

Yukarda yazılı emlakten 104 ve 108 esaı numaralı çamlıklar 
pefİn bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin ihaleye 
müıadif 11/8/1934 Cumartesi sıUnü 1aat onda Şubemlıe 
müracaatlan. (421] 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalamı t•fllğlnl 

ya pabllecek tecrUbell, yUkaek tahell gtirmu, bir 
muhaeibe ihtiyaç verdar. 180 llraya kadar maat 
verllecektir. Tallp olanler1n tercUmel hallerlle 
ellerlndekl vesaik suretlerlnl ve muvazzah adresi 
ve fotoğrafını lstanbul 178 No. posta kutuauna 
( Fabrika muhasibi ) rumuzu altında göndermelerl. 

~---------------. (1605) 

İstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
Ameliyat sebebile 7 /8/934 Salı günü saat on dlSrtten yirmi 

dörde kadar lıtanbul tarafına Terkoı suyunun az verileceği muhte
rem ahaliye ilan olunur. 114459,, 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KöprGbaf 
Tel. 42362 - Slrkeel MtlhOrdarHde 

Haa Tel. 22740 
........ 4m .... 

IZMIR SÜR' AT 
İskenderiye Yolu 
EGE vapuru 7 

Ağuıtos 
Salı 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 

dönecektir. "4440,, 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 6 

Ağuıtoı 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4441) 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 7 

Ağustos 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rlze'ye. DönUıte bun• 
lara U•veten Sürmene, Ordu'ya 
uirayacakbr. "4439., 

DABCOVICH vı ŞUrekA11 
Tela 44 708 • 7 • 41220 

A nuPa n Şark llmanlan aruında 
muntasam poıta. 

Annre, Rotterdam, Hamburı n 
Iakandinavya limanlan loln yakında 
harelr:et edeoek vapurları n dtinyanın 
baılıoa limanlarında trantbor demen 

Yakında gelecek npurlar 

Han•burg vapuru 12 • 15 Ağuıtoıa 
doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
Hanaburg vapuru 10-18 Ağuıtosa 
doğru. 

Fada tafsilAt ioin Galata, Frengyan 
han umumt aoenteliA'lne müracaat 
Tel. •4707/8 • 41920 

~------· (1495) 
Zayh Hakimiyeti Milliye mekte• 

binden aldığım taadlknameml kaybet• 
tim. Y enlıini alacatımdan hOkmO 
yoktur, Fatih Belediye daire.inde 

Abdullah oğlu Haaan (60) 
--------

lstanbul Yedinci icra me• 
murlu§undanı Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmHi mukar• 
rer bir adet takıl otomobili 9/8/934 
tarihine mtısadlf Perıembe günü uat 
13,30 da Sandalbedeeteninde blrJnol 
açık arttırmau icra kıhnacakJndao 
taliplerin yevm ve Hatl mezkiird• 
mahallinde hazır buluQacak memuru• 
na milracaatları il&n olunur. (61) .......................................................... ..-

Son Posta MatbaaSI 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neırlyat Mlldürlı Tabiw 


